
 

Анотация 

 

23146 Техническа механика и инженерна графика 

 

Учебен план 4-101-16 за обучение по специалност 

„Организация и управление на военни формирования на 

тактическо ниво“, специализация „Корабоводене за ВМС“, 

ОКС „Бакалавър“ 

60 часа, задължителна дисциплина  

 

ЕСТК кредити: 5  

Катедра 

Техническа механика 

Учебни цели: 

1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ: 

 - Основните аналитични и векторни методи за редукция на произволна система сили. 

    - Теоремите за определяне на положението на центъра на тежестта на еднородни тела. 

    - Кинематичните характеристики на движение на точка и твърдо тяло. 

    - Диференциалните уравнения на движение на материална точка. 

    - Общите теореми на динамиката. 

    - Зависимостите, по които се определят напреженията при опън, усукване и огъване.    

    - Методите на правоъгълно проектиране при инженерната графика. 

    - Основните видове корабни чертежи. 

2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

    - Да определят опорните реакции на прости греди.  

    - Да определят положението на центъра на тежестта на еднородно тяло и на система от тела. 

    - Да определят скоростта на точка при сложно движение. 

    - Да определят скоростите на точки от тяло при прости движения. 

    - Да съставят и решават диференциалните уравнения на движение на точка и твърдо тяло. 

    - Да разчитат корабни чертежи. 

Система за оценяване: Курсът по дисциплината завършва с изпит.  

Текущата оценка се определя по формулата: 

ТО = 0,15.(1a) + 0,15.(2а) + 0,2.(3а) + 0,2.(4a) + 0,3.(5a),  

където в скобите се вписват оценките по отделните задачи според номера и вида на изпитване (а – 

тест). 

Условието за допускане до изпит е 50% посещение на лекции, 100% посещение на упражнения. 

Крайната оценка (КО) по дисциплината може да се определя по формула от вида: 

КО = 0.7 ИО + 0.3 ТО. 

Курсът отговаря на изискванията на STCW 95 и препоръките на IMO Model Course 7.03. 

Дисциплината осигурява изисквания за компетентност по Конвенцията STCW 78, както е 

изменена, от моделен курс на ИМО – IMO Model Course 7.03. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Статика 6 6 

2. Съпротивление на материалите 6 3 

3. Кинематика 6 6 

4. Динамика 6 6 

5. Инженерна графика 6 9 

 Общо: 30 30 

 




