
Анотация  

 

23361 Теоретична механика 

109 часа, задължителна дисциплина 

ЕСТК кредити:  7 

Катедра 

Техническа механика 

 Учебни цели: 

 1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ:  

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

    - Условията и уравненията за равновесие на произволна система сили. 

    - Теоремите за определяне на положението на центъра на тежестта на твърдо еднородно тяло и 

система от тела. 

    - Законите на триенето. 

    - Основните кинематични характеристики на движението на точка и твърдо тяло. 

     - Теоремите за определяне на скоростите и ускоренията на точка и твърдо тяло при прости и 

сложни движения. 

     - Диференциалните уравнения на движение на материална точка при просто и сложно 

движение. 

    - Общите теореми на динамиката за движение на материална точка и материална система. 

     - Уравненията за равновесие и диференциалните уравнения за движение на несвободна 

материална система. 

 2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

     - Да определят опорните реакции на тела, прости и сложни греди и съставни конструкции, без и 

със отчитане на силите на триене. 

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

тела. 

     - Да определят кинематичните характеристики на движението на точка и твърдо тяло при 

прости и сложни движения. 

     - Да съставят и решават диференциалните уравнения на движение на материална точка и 

материална система. 

    - Да съставят диференциалните уравнения на Лагранж от II род при изследване на несвободна 

материална система. 

    - Да прилагат теоретичните знания по механика при изучаване на всички специални технически 

дисциплини и при решаването на технически задачи, свързани с инженерната практика. 

Система за оценяване: Резултатите от обучението се оценяват с текуща оценка и изпитна оценка.  

Курсът отговаря на компетенция съгласно STCW 95 Code Section A-III/1 and IMO. Model Course 

7.04, Appendix 4 and IMO. Model Course 7.02, Competence 1.1. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

 I. Статика   

1. Редукция на произволна система сили 8 8 

2. Център на тежестта на твърди еднородни тела. Триене 6 6 

 II. Kинематика   

3. Kинематика на точка 4 6 

4. Kинематика на твърдо тяло 14 12 

 Общо за първи курс: 32 32 

 III. Динамика   

5. Динамика на материална точка 6 5 

6. Малки праволинейни трептения на материална точка 6  

7. Общи теореми на динамиката 18 10 

 Общо за втори курс: 30 15 

 Общо:  62 47 

 
 

 




