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УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 
КАТЕДРА “ХИДРАВЛИКА И ХИДРОЛОГИЯ” 

 

КОНСПЕКТ (ВЪПРОСНИК) ЗА ИЗПИТ 

ПО “ХИДРАВЛИКА” 
ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ III КУРС, 

СПЕЦИАЛНОСТ “В и К” ПРИ ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
1. Хидростатичен натиск върху повърхнини с криволинейно очертание и цилиндрични 

повърхнини. 
2. Хидростатичен натиск в напорни тръбопроводи – формула на котела. Закон на Архимед - 

основни определения. Равновесие на плаващи тела. 
3. Теория на елементарната струйка. Диференциално уравнение за движение на елементарна 

струйка (уравнение на Ойлер). Уравнение на Бернули за елементарна струйка идеална и 
реална течност при стационарно и нестационарно движение. 

4. Динамика  на течението - видове течения, основни определения. Коефициенти на Кориолис и 
Бусинеск. Уравнение на Бернули за цяло течение при стационарно и нестационарно движение 
на реална течност. 

5. Физико-механична характеристика и структура на движението на течностите: ламинарен и 
турбулентен режим. Число на Рейнолдс. Влияние на режима на движение върху загубите на 
напор. Хидравлични съпротивления и загуби на напор - суперпозиция на загубите на напор. 

6. Основно уравнение на равномерното движение. 
7. Закон за съпротивление на триене по дължина при равномерно движение на течност. 
8. Ламинарен режим на движение в кръгли тръби. Разпределение на скоростта в напречното 

сечение. Изчисляване на коефициентите на Кориолис и Бусинекс. Изчисляване на 
компонентите на вихъра на скоростта. Загуби на напор при ламинарно течение в кръгли тръби. 

9. Турбулентно течение - общо върху механизма и структурата на турбулентното течение, 
двуслоен модел. Тангенциално напрежение при турбулентен режим на движение. Уравнения 
на Рейнолдс. 

10. Разпределение на скоростите при турбулентно движение в тръби. Дебелина на граничния 
ламинарен слой. 

11. Експериментални изследвания и основни формули за коефициента на съпротивление на 
триене по дължина - λ. Формула на Шези. Формули за коефициента С в квадратична област. 

12. Местни загуби на напор. 
13. Стационарно течение в тръби под налягане. Основни зависимости при прост тръбопровод. 

Изчисляване на къси тръбопроводи: самотечна тръба, сифон, дюкер, вертикална 
водосмукателна тръба. 

14. Хидравлично изчисляване на дълги тръбопроводи. Тръбопровод от последователно съединени 
тръби с различен диаметър. 

15. Хидравлично изчисляване на тръбопровод от паралелно съединени тръби с различен диаметър. 
Тръбопровод с непрекъснато отдаване на вода. 

16. Хидравлично изчислявне на водопровод, свързващ два резервоара. 
17. Хидравличното оразмеряване на разклонени и сключени водопроводни мрежи. Компютърен 

алгоритъм за хидравлично оразмеряване на сключени водопроводни мрежи. 
18. Нестационарно течение в тръби. Основни зависимости. Нестационарно течение в тръби с 

постоянно напречно сечение. Нестационарно течение в тръбопроводи от последователно 
съединени тръби с различни диаметри. Преходни процеси. 

19. Хидравличен удар в помпени станции. Предварителен анализ на явленията при рязко 
изменение на скоростта в тръбопровода. Формула на Жуковски. Основни диференциални 
уравнения. Верижни уравнения на Алиеви за прост тръбопровод. Числено интегриране на 
диференциалните уравнения. 

20. Изтичане през малки и големи отвори с остри ивици при постоянен напор. 
21. Изтичане през наставки. Външни наставки (Вентури).  Вътрешни наставки (Борда). 
22. Изтичане при променлив напор. Изтичане под щит. 
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23.  Основни понятия и основни зависимости при стационарни течения в открити легла. Видове 
открити легла. Диференциално уравнение на стационарно плавноизменящо се течение в 
открити легла; видове стационарни течения в открити легла. 

24. Специфична енергия на сечението. Критична дълбочина. Критичен наклон. Спокойни, бурни и 
критични течения. 

25. Равномерно движение в открити легла - общи понятия. Хидравлични елементи на напречното 
сечение на каналите. Хидравлично най-изгодно сечение. Основни задачи при хидравличното 
изчисляване на канали. 

26. Стационарно неравномерно движение в призматични легла; видове неравномерно движение. 
Изследване формата на свободната повърхност при легла с положителен, нулев и отрицателен 
наклон на дъното. 

27. Преобразуване и интегриране на диференциалното уравнения за неравномерно движение по 
метода на Бахметев за положителен наклон на дъното. Числено интегриране на 
диференциалното уравнение. 

28. Хидравличен скок: основни понятия, основно уравнение на хидравличния скок. 
29. Функция на скока, определяне на взаимните дълбочини при правоъгълна форма на леглото 

Дължина на хидравличния скок, загуба на енергия при скока. Скок вълна. 
30. Преливници (терминология и класификация, основна формула за преливниците). Преливници 

с остър ръб. 
31. Преливници с практически профил. 
32. Преливници тип широк праг. 
33. Канал на Вентури. Водомери тип “Parshall”. 
34. Странични преливници. 
35. Теория на свързване на нивата (основни понятия). Форми на свързване.  
36. Гасене на енергията в долните участъци на водоподпорни съоръжения. Хидравлично 

оразмеряване на гасителни басейни и гасителни стени. 
37. Движение на подпочвените води. Основни понятия.. Закони на Дарси и Дюпюи. 
38. Неравномерно плавноизменящо се движение на подпочвените води. Диференциални 

уравнения. Форми на депресионни криви. Интегриране на диференциалните уравнения. 
39.Кладенци и водосъбирателни галерии. 
40.Основи на хидравличното моделиране. 
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