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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: INF 3025
2. Наименование на учебната дисциплина: Компютърно моделиране на строителни
конструкции
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: 1
6. Семестър, в който се изучава: 1
7. Брой кредити: 6 (3 – лекции; 3 – лабораторни упражнения и курсова задача)
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Иван Павлов
9. Резултати от обучението: студентите ще придобият разширени и усъвършенствани
познания в тази област чрез разработването на по-сложни модели и разглеждане на по-
голям брой варианти за анализ, като специално внимание се отделя на тези, които имат
отношение към проблемите на устойчивостта и изчисляването на конструкциите при
сеизмични въздействия.
10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: няма.
12. Съдържание на курса: да се формират знания относно компютърното моделиране на
строителни конструкции, чрез SAP2000 и Tower 7 – дефиниране на геометрията,
характеристики на елементите, товарни състояния, дискретизация, визуализация и
документиране на резултатите
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти

•SAP2000 Getting Started
•SAP2000 Graphic User Interface Manual
•SAP2000 Basic Analysis Reference
•SAP2000 Analysis Reference (Volume I and Volume II)
•Бобев, Т., Кратко ръководство за работа със SAP 2000, електронен формат, 2008
•Tower 7 – ръководство с инструкции за работа с програмата

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, лабораторни
упражнения, курсова задача, консултации, самостоятелна подготовка
15. Методи за оценка и критерии: Изпитът е практически. Всеки студент изтегля един
индивидуален изпитен билет, съдържащ схема на стоманобетонна или стоманена
конструкция, данни за натоварване и указание коя от двете програми (SAP2000 или
Tower 7) да бъде използвана. Необходимо е да се построи компютърен модел на
конструкцията, да се извършат посочените решения и да се визуализират и анализират
резултатите. Оценката се формира в зависимост от степента, в която студентът познава
принципите на компютърното моделиране, уменията му практически да реализира
отделните етапи и да даде правилно инженерно тълкувание на получените резултати.
16. Език на преподаване: български, английски
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