
УАСГ                                                           ф. № … … … 

 
16.09.2009 студент: …. …. ……………… .  . .. .… …… ………. … ..     …..спец. … …    

 
Изпит по Строителна  механика  І част 

за специалност: ХТС  и  ХМС 
 

събрани точки до 30 31-37 38-46 47-56 57-73 
оценка 2 3 4 5 6 

На следващи изпити оценяването може да е по друга система 
Предварителен кръг: (от 2 до 6 точки = оценка от упражненията) 
 
 
I-ви кръг. (50 минути).  На отделен лист тази задача!  Работете самостоятелно! 
 
1. (16 точки = 4 лин.вл. по 4 точки) За показаната герберова греда определете посочените 
линии на влияние (със стойности и знаци) -  “Ma”, “Qb”, “Mc”, “R”. 
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2. (5 точки) Теоретичен въпрос: Геометричен и статически смисъл на линиите на влияние. 
Използване на линиите на влияние за определяне на реакции и усилия.  

Пишете теоретичния въпрос на гърба на този лист! 
 
 
3. (6 точки = 2 рамки по 3 точки). За двете рамки определете степента на статическа 
неопределимост. Покажете по един вариант на основна система заедно с основните 
неизвестни (Xi). 

 
За информация само: 

След почивка от 10 минути следва II-ри кръг. (50 минути) 
4. (20 точки) Ферма,  линии на влияние. 
След почивка от 10 минути следва III-ти кръг. (50 минути) 
5. (20 точки) Рамка по силов метод. 

Предайте този  лист след I-ви кръг!   

Ще получите нов лист с условията за следващите задачи 
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II-ри кръг. (50 минути) 
 

4. (20 точки = 4 лин.вл. по 5 точки) За показаната ферма определете посочените линии на 
влияние (със стойности и знаци). 
      “S1” , “S2” , “S3” , “S4” , “S5” = ? 
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На следващи изпити може да бъдат зададени и други типове задачи 
 
 
 

III-ти кръг. (50 минути) 
 
5. (20 точки) За показаната рамка (2 пъти статически неопределима) определете неизвестните 
усилия (X1 и X2), като използвате силов метод при показаната основна система. 
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