
График на упражненията по „Техническа механика – ІI част”,  
2020/2021 учебна година, МФ, ИЛ, 24 гр. 

 

Упраж-
нение Тема Часа 

1 Инерционни моменти на равнинни фигури с ос на симетрия. 2 
2 Вътрешни усилия в прави греди – метод на сечението. 2 
3 Вътрешни усилия в равнинни рамки. 2 
4 Якостно пресмятане при чист опън (натиск). 2 
5 Лаб.№1. Изпитване на материалите (лаб. 1116). 2 
6 Якостно пресмятане при чисто огъване. 2 
7 Якостно пресмятане при общо огъване. 2 
8 Якостно пресмятане при огъване и опън (натиск). 2 
9 Якостно пресмятане при едновременно огъване и срязване. 2 
10 Лаб.№6. Едновременно огъване и срязване (лаб. 1116). 2 
11 Якостно пресмятане при чисто усукване. 2 
12 Якостно пресмятане при едновременно огъване и усукване. 2 
13 Лаб.№7. Едновременно огъване и усукване (лаб. 1116). 2 
14 Лаб.№8. Устойчивост на натиснати пръти (лаб. 1116). 2 

15 Ексцентричен опън (натиск). 
Напрегнато състояние в околност на точка. 

1 
1 

 

Указания 
1. Без проведени лабораторни упражнения и приети протоколи, семестърът не се 

заверява.  
2. За лабораторните упражнения са необходими калкулатор и “Ръководство за лабораторни 

упражнения по съпротивление на материалите”, в което са отпечатани бланки за 
протоколи и методични указания. 

3. На лабораторно упражнение студентът се явява предварително подготвен по съответната 
тема от ръководството. 

4. Присъствието на упражнения е задължително. За провеждането им  е необходимо всеки 
студент да има калкулатор, „Справочник по Съпротивление на материалите“ или “Таблици 
по съпротивление на материалите” – издания след 2010 г. 

5. Курсова работа.  
5.1. Теми на задачите от курсовата работа: 1) Геометрични характеристики на равнинни фигури с ос на 

симетрия; 2) Вътрешни усилия в прави греди; 3) Вътрешни усилия в равнинни рамки; 4) Общо огъване; 
5) Огъване и срязване; 6) Огъване и усукване. 

5.2. Условията на задачите са публикувани на адрес http://smat.info/coursework. Всеки студент работи по 
индивидуален вариант, зададен от асистента. Срокът за предаване на домашната работа е две седмици 
след съответното упражнение. 

5.3. Курсовата работа се предава в приемното време на асистента. По същото време асистентът дава и 
консултации относно решаването на задачите. 

6. Без предадена курсова работа, семестърът не се заверява. 
7. След семестъра се полага писмен изпит. 
8. Всички студенти се явяват на изпит задължително със заверен семестър и лична карта или 

шофьорска книжка. 
9. Изпитът се провежда на обявените дата и час, съгласно указания, които се качват на сайта 

на катедрата http://smat.info/exams/. 
10. Резултатите от изпита се въвеждат в системата УИСС най-късно в едноседмичен срок след 

приключване на изпита. В деня на изпита на студентите се указва дата и час за запознаване с 
проверените работи. 

 
 София, февруари 2021 г. 
                      Ръководител на катедра: 

        (доц. д-р инж. В. Цонев) 


