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АНОТАЦИЯ 

Тримерният печат е революция в индустрията. Обект от въображението може да се 

превърне в реалност. В дисиплината обучаемите се научават да създават компютърно 

моделирани тримерни обекти, прилагайки своите собствени уникални дизайнерски умения и 

излолвайки програмни продукти за тримерно моделиране. Проектираните от студентите модели 

биват оживени и материализирани под формата на интелектуален продукт, посредством 

отпечатвнето им на тримерен принтер. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основна цел на курсовия проект е да формира определени знания и практически 

умения за тримерно моделиране и печат. В края на обучението си по дисциплината студентът 

трябва да: 

 Работи в тримерно пространство и проектира тримерни модели; 

 Познава и прилага добри практики при тримерно моделиране и печат; 

 Извършва предпечатна подготовка и тримерен печат 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е основна за специалността и изисква предварително изучаване на 

материала по дисциплините: Роботика и Механика на мобилни роботи. Друга важна предпоставка 

за успешното провеждане на курса е наличието на принтер за тримерен печат и обезпечаване с 

консуматив от материал ABS с диаметър 1.75 мм. 

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Формите на обучение са редовна и задочна. 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

Специалност Статут Кредити 
редовно обучение задочно обучение 

л с у общ л с у общ 

ИИР Задължителна 3 - 10 20 30 - 5 10 15 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

Тема 1. Среди за компютърно моделиранe на тримерни обекти 

Тема 2. Основни примитиви за тримерно моделиране 

Тема 3. Импортиране на обекти от различни файлови формати 

Тема 4. Извършване на операции с примитиви: комбиниране, изваждане и пресичане 

Тема 5. Подготовка на модела и експортиране за тримерен печат 

Тема 6. Предпечатна подготовка и тримерен печат 

 

КУРСОВ ПРОЕКТ  

Курсовият проект е индивидуално задание за компютърно моделиране и отпечатване на 

тримерен обект. Проектът се представя и защитава в деня на изпита. Представянето на проекта се 

състои в предаване на разработка във формат: електронен носител (диск) и хартиен носител 

(разпечатка). Защитата на проекта се състои в кратко обясняване и демонстриране пред 

преподавателя на дисциплината, като по този начин студента демонстрира нивото на усвоения от 

него материал. 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

1. На студентите се предоставя пълна информация за съдържанието на програмата 

по дисциплината, както конспекта и изискванията за оценяване. 

2. Изпълнението на курсовата работа, както и успешната подготовка, изисква 

аудиторна работа, самостоятелна работа през семестъра и личен контакт с преподавателя. 

3. Електронните материали, които се предоставят на обучаемите, подпомагат учебния 

процес и така се разширяват възможностите на преподавателите при осъществяване на 

задълбочено и систематизирано обучение. 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИ 

1.  Д. Минчев, П. Георгиева, А. Димитров. Практическо ръководство по тримерен печат. 

Асемблиране, настройки, принтиране. ISBN 978-619-7126-17-4, 2015 

2.  Jesse Harrington Au, Emily Gertz. 3D CAD with Autodesk 123D: Designing for 3D Printing, 

Laser Cutting, and Personal Fabrication. Maker Media Inc. 2016. ISBN: 978-1449343002.  

3.  Anna Kaziunas France. 3D Printing: The Essential Guide to 3D Printers. Maker Media Inc. 

ISBN 978-1457182938. 

4.  Lydia Cline. 3D Printing with Autodesk 123D, Tinkercad, and MakerBot. McGraw-Hill 

Education TAB. 2014. ISBN 978-0071833479. 

5.  Misao Mizuno. 3D Printing and Autodesk 123D Design. Elektor. 2015. ISBN 978-

1907920455. 

6.  Autodesk 123D Design: http://autodesk-123d-design.en.lo4d.com/ 

7.  Autodesk Tinkercad: https://www.tinkercad.com/  

8.  3D Models Universe “Thingiverse”: https://www.thingiverse.com/ 

9.  Prusa I3 3D Printer: http://www.prusaprinters.org/prusa-i3/ 
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