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Основна цел на курса*: 
Формиране на практически 
познания и умения в децата 
за създаване на идеен 
дизайн и използване на 
съвременните адитивни 
технологии (3D печат) за 
създаване на функционални 
прототипи. 
 *курса е подходящ за 
деца от 6-ти до 10-ти клас. 



В края на курса всяко дете, ще 
притежава знания и умения за 

създаване на функционални прототипи, 
които ще бъдат приложени за 

създаване на мащабен модел на 
спортен автомобил с възможност за 

дистанционно управление от мобилен 
телефон или таблет! 
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За постигане целта на 
курса, обучението ще 

бъде разделено на 
модули, които ще 

разгледат следните  
по-съществени теми: 



Преглед на системи за  
бързо прототипиране и 

използваните от тях  
технологии 
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Приложение на  
методи за бързо  
прототипиране 
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Приложение на  
методи за бързо  
прототипиране 



Конструкция на 3D принтерите 



Компоненти на 3D принтерите 



Важни параметри на 3D принтерите 

Обем, скорост, точност….. 

Материали 



Материали за бързо прототипиране 



Използване на нестандартни  
материали за бързо прототипиране 



Софтуерни продукти за създаване, 

обработка и оптимизация на обекти 

за 3D печат 
 

 

 



Обработка Оптимизация 

Софтуерни продукти за обработка и 

оптимизация на обекти за 3D печат 
 

 

 



Създаване, обработка и оптимизация 

на обекти за 3D печат 
 

 

 



Формат на файлове за бързо прототипиране 



Формат на файлове за бързо прототипиране 



Конвертиране на 3D обекти за 

адитивно производство (3D печат)  
 

 

 

STL -> GCODE 



3D печат на обекти и възможности за 

допълнителна обработка 
 

 

 



Как да избегнем често срещаните проблеми 



Как да избегнем често срещаните проблеми 



Как да избегнем често срещаните проблеми 



Как да избегнем често срещаните проблеми 



Център за ученическо  
техническо и научно творчество  

РУСЕ 

Асемблиране на  
функционалния прототип 
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