
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: ПБЗН - Противопожарна техника и автоматика
Образователно-квалификационна степен: магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: INF 1099
2. Наименование на учебната дисциплина: Съвременни методи за проектиране
3. Вид  (задължителна / по избор): факултативна
4. Цикъл (къса / първи / втори / трети): втори
5. Година от обучението: втора
6. Семестър / триместър, в който се изучава: трети
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора (и): доц. д-р инж. Милена Кичекова
9. Резултати от обучението: Целта на курса е да запознае студентите с

принципите на работа и възможностите за приложение на AutoСad за
целите на инженерното 3D проектиране, структурата на софтуера, основни
модули на AutoСad за работа с 3D дизайн, методология и методологични
подходи при проектирането с AutoСad.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): Компютърни

програми в проектирането и Автоматизирано проектиране
12. Съдържание на курса: въведение в ЗD проектирането с AUTOCAD.

Дебелина и Височина в 3D; AUTOCAD - видове 3D обекти - изчертаване на
куб, паралелепипед, сфера, пирамида, конус. ЗD полилинии, повърхнини
на твърди тела; изчертаване на ЗD обекти - основни команди. Палитри и
бутони за изчертаване на ЗD обекти. Командата Extrude;
взаиморазположение и взаимодействие между ЗD обекти - повърхнини и
тела.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти/:
- Сирманов, Васил - редактор - AutoCAD 2005 в лесни стъпки, СофтПрес, 2005
- Ткачев, Д. А., - AutoCAD 2004: Самоучитель изд. Питер, 2004
- Финкельщейн, Зллен, - AutoCAD 2004 Библия ползвателя, изд. Вильямс, 2004
- Джордън, Т. Т., - AutoCAD 2005 - пълен справочник, изд. Алекс Софт, 2004
- Finkelstein, Ellen - AutoCAD© 2006 New Features,
- http://ellenfinkelstein.com/autoCAD.html

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции,
практическа работа, консултации, самостоятелна работа.

15. Методи за оценка и критерии: разработва се проект и виртуален модел на
сграден елемент по зададени размери и фасади. Оценките от работния
проект и виртуалния модел са от най-голямо значение при формирането на
крайната оценка.

16. Език на преподаване: български, английски.

http://ellenfinkelstein.com/autoCAD.html

