
Факултет: Архитектурен
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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAS 1017
2. Наименование на учебната дисциплина: Теория на еластичността и пластичността
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: 4
6. Семестър, в който се изучава: 8
7. Брой кредити: 4,5 (3 – лекции; 1,5 – семинарни упражнения и курсова задача)
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Иван Павлов
9. Резултати от обучението: Получават се задълбочени познания по теорията и
практическото прилагане на методите на Теория на еластичността и пластичността при
изчисляване на строителните конструкции
10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Математически анализ II част (MAT 1025),
Съпротивление на материалите I част (MAS 1008), Строителна статика I част (CIE 1015)
12. Съдържание на курса: Дефиниране на основни понятия като напрежения и
деформации, както и зависимостите между тях. Извеждат се възможните решения на
пространствената задача на Теория на еластичността, както и за частните решения на
равнинната задача при равнинно напрегнато и равнинно деформирано състояние.
Усвояват се методите на Теория на еластичността за изчисляване на различни видове
строителни конструкции – правоъгълни и кръгли плочи, тънки ротационни черупки при
безмоментно и моментно напрегнато състояние. Студентите се запознават за метода на
крайните елементи, който е заложен във всички специализирани софтуерни продукти за
изчисление на строителни конструкции.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти

•Казаков, К. „Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните
конструкции”, София, 2010

•Върбанов, Хр. „Теория на еластичността”, София, 1976
•Върбанов, Хр., Тепавичаров, А., Ганев, Т. „Приложна теория на еластичността и

пластичността”, София, 1992
•Банков, Б., Ю. Павлова, „Метод на крайните елементи в строителната механика”,

издателство на УАСГ, София, 1999
•Байчев, Ив. Помощни таблици по строителна механика, Част II “Теория на

еластичността”, издателство на УАСГ, София, 2007
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, семинарни
упражнения, курсова задача, консултации, самостоятелна подготовка
15. Методи за оценка и критерии: защита на курсова задача, писмен и устен изпит.
Оценката от семестриалния изпит се формира както следва:

писмен изпит 80%;
устен изпит 20%.

16. Език на преподаване: български, английски
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