
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Противопожарна техника и автоматика
Образователно-квалификационна степен: магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PHY 1008
2. Наименование на курса: Теоретична механика. Съпротивление на

материалите
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Нели Тризлова
9. Резултати от обучението за дисциплината: Основната цел на курса по

“Теоретична механика. Съпротивление на материалите” е да формира знания
на студентите  за редукция и равновесие на конкурентна и произволна система
сили, редукция на разпределени товари, видове опори и опорни реакции на
равнинни и пространствени рамки, греди и др.

10.Начин на преподаване (директно, дистанционно): директно
11. Предварителни изисквания: Студентите трябва да имат познания по

дисциплините физика и математика.
12. Съдържание на курса (анотация): Основни задачи и дялове на Теоретичната

механика. Основни понятия и аксиоми на статиката. Видове опори и опорни
реакции. Равновесие на системи от тела. Ставни дъги и рамки. Герберови
греди. Начин на образуване и опорни реакции. Кинематика на точка.
Разглеждат се сложни съпротиви, енергетични методи за определяне на
преместванията, статически неопределими системи и определяне на
преместванията в тях. Сравняват се архитектурните възможности на различни
конструктивни схеми и се изучават методите за определяне формата и
размерите на напречните сечения при различни режими на натоварване, така
че да е гарантирана якостта, коравината и устойчивостта им.

13. Библиография (основни заглавия):
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации,
самостоятелна работа.

15. Методи на оценяване: писмен изпит с продължителност 4 часа, който включва
две задачи и тест от целия лекционен материал.

16.Език на преподаване: български


