БУЛ .” ХР . СМИРНЕНСКИ ”

№1, СОФИЯ 1046, Р . БЪЛГАРИЯ
(02) 963 5245, ФАКС : (02) 865 6863
E - MAIL : ACEADM @ UACG . BG ; HTTP :// WWW . UACG . BG
ТЕЛ .:

Катедра „Сградостроителство“ при Архитектурен факултет на УАСГ
дисциплина:
водещ курса:
лекции:
упражнения:

Специализирани компютърни технологии -3D Studio
доц. д-р арх. Боян Георгиев
IX семестър
IX семестър

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ
НА КУРСОВ ПРОЕКТ ПО
3D STUDIO
упражнения IX семестър
I. Изисквания към представянето на курсовия проект.
Студентите са длъжни да се запишат в списъците, изложени пред каб. 804, найкъсно един ден преди обявената дата за представяне на проектите. В деня на
представянето на проекта, студентите трябва предварително преди часа на
защитата да са записали в личните си дискове (дисково устройство P: от
компютърната система на АФ), своя проект по 3D Studio. Проектът се записва в
папка (folder) с наименование KZ1234, където 1234 е факултетния номер на
студента.
Проектът по 3D Studio, се състои от:
•

основния файл на проекта във файлов формат с разширение MAX;

•

всички използвани карти в сцената от проекта;

•

максимум две перспективни фотореалистични изображения, с минимален
размер от 1280х1024 пиксела (px) и файлов формата с разширение JPG.

В часа на защитата студентът представя на преподавателя своя проект, като
обяснява как и с какви средства е построен тримерния модел, как е конструирал
използваните в сцената материали и всичко останало за постигането на
представените фотореалистични изображения. Всеки студент има на
разположение 10 /десет/ минути, в които да представи и защити своят проект.
По преценка на водещия преподавател, след края на защитата на проекта, на
студента се предоставя или отказва заверка на семестъра по дисциплината
„Специализирани компютърни технологии -3D Studio“. За да се получи заверка
следва да е полаган и тест по дисциплината.

Водещ курса по СКТ – 3D Studio:
(доц. д-р арх. Б.Георгиев)

Ръководител катедра:
(доц. д-р арх. Ж.Тилев)
УС-120105.01.3DS.БГ-УСЛОВИЯ.9.СЕМЕСТЪР

СТР.

1

ОТ

1

