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ABSTRACT 

In today's education level, e-learning is undoubtedly one of the best methods of gaining information. 

However, there are disciplines where only the learning board or multimedia projector is not fully 

capable of showing the physical side of some problems, for some students. The current poster and 

model shows a layout of a one-story monolitic (solid) reinforced concrete structure of a small building. 

The aim is to see the horizontal and vertical supporting elements through a structural layout (on an 

appropriate scale). Authentic construction materials were used, showing: formwork, reinforcement and 

concrete. 
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1. Представяне на обем нова информация във ВУЗ 

В съвременното ниво на образование, използването на електронно обучение (посредством 

прожекции на предварително подготвени лекционни слайдове) е несъмнено един от най-

добрите методи за възприемане на информация от студентите (фиг. 1).  

  

Фиг. 1. Провеждане на електронно обучение [4] 

 

Чрез визуализацията на различни снимкови и теоретични (свързани с формули и графична 

част) сведения, се спестява време, в което могат устно да се поднесат допълнителни 

подробности и доуточнявания на някои явления. Предвид това, че е времето на модерните 

технологии, не са изключени и отречени напълно кратки диктовки (за някои важни 

определения и постулати), както и преписването от дъската на изложения материал – с цел 

„преминаване през ръката“ (респ. веднага през съзнанието) - фиг. 1. 

 

2. Обучение със записки, разработени само на хартия или и нещо друго? 

В дисциплините с чисто научна/теоретична насоченост, записките са може би единствения 

вариант за кабинетно обучение. Има дисциплини обаче, при които само учебната дъска или 

мултимедийния проектор не са в пълно състояние да покажат физическата страна на някои 

проблеми, при някои от обучаемите в специализираните университети. При „сблъскването“ на 

студентите с чисто конструктивните дисциплини (като: Стоманобетон/Стоманобетонни 

конструкции, Стоманени конструкции, Дървени конструкции, Мостове и др.), е необходимо, не 

само чрез 2D: погледи, изгледи, разрези и сечения, да се разгледат някои специфични 

особености и детайли на елементите, както и връзката им с останалите „части“ на 

конструкцията. За тази цел, визуализациите, разработвани на някои от множеството 

съществуващи програмни продукти, са много добър вариант за помощ (фиг. 2 – фиг. 5).  

 

  

Фиг. 2. Стоманобетонни конструкции [4] 



 

 

 

 

Фиг. 3. Стоманени конструкции [4] 

 

  

Фиг. 4. Дървени конструкции [4] 

 

 



  

  

Фиг. 5. Използване на специализиран софтуер за визуализации [4] 

 

Друг начин за контакт с реалните конструкции и запознаване със спецификата им – елементи и 

детайли, разбира се е изнесеното обучение под формата на учебни и/или производствени 

практики (фиг. 6). 

  

 

Фиг. 6. Практически обучения и работна среда [4] 



3. Обогатяване на проектите 

Една сграда или съоръжение е само проект на хартия (съвкупност от чертежи), докато не бъде 

построена напълно и не започне да изпълнява предназначението си. Използването на ръчно или 

машинно изработени (хартиени или от друг материал) макети, както и 3D-визуализациите в 

среда на програмни продукти за рендиране и др., напълно завършват един проект и показват на 

аудиторията идеята на автора и обектът в процес на експлоатация (завършено положение) –       

фиг. 7, фиг. 8 и фиг. 9. 

  

Фиг. 7. Макети на отделни сгради [4] 

 

  

Фиг. 8. Макети на квартали [4] 

 

  

Фиг. 9. Макети на мостови конструкции [4] 



4. Обект на представения постер 

В текущата разработка е показан (първи) опит - макет на едноетажна монолитна 

стоманобетонна конструкция на малка сграда. Идеята е породена от различни снимки и 

клипове от социалните мрежи, в които любители-дизайнери или обучаващи се, създават 

творчески композиции на сгради (както и на съоръжения), в които засегнат акцент е скелетът 

на конструкцията, т.е. видима на места е и носещата армировка (фиг. 10).  

  

  

  
 

Фиг. 10. Модели – умалени макети на носещи конструкции от стоманобетон [4] 

В авторския макет (фиг. 11, фиг. 12 и фиг. 13) са показани части от кофража и готовите 

бетонирани елементи.  

Използвани са основни изисквания от: [1], [2] и [3], които са съобразени предварително при 

разчертаване на идейните схеми. 

Целта е: пространствено, чрез строително-конструктивен макет (в подходящ мащаб, в случая е 

избран М1:25) - да се откроят и покажат хоризонталните (плоча, греда и фундамент) и 

вертикални (колона и стена) носещи елементи на сградата. Използвани са автентични за 

строителството материали.  



  

Фиг. 11. Инструменти и материали (подготовка на задачата) 

 

 

 

 

Фиг. 12. Изгледи на завършения обект (макет) 

 



 

 

  

Фиг. 13. Отделни детайли от фиг. 11 и фиг. 12 

 

5. Изводи 

Може да се изтъкне, че наред с конкурсите и състезанията (от типа „Най-добър/а …“), чрез 

използването на специализирани софтуери за изготвянето на чертежи (и визуализации), както и 

изготвянето на архитектурни макети на сгради или съоръжения, студентите от ВСУ „Любен 

Каравелов“-София, са готови и с интерес в процеса на обучение, могат да се справят с нелеката 

задача да изработят строително-конструктивен макет, например от вида, показан в настоящата 

работа (не е изключено и макетирането на стоманена/дървена сграда или мостова конструкция). 

Естествено, трябва да се отбележи, че малките (умалени) размери и използването на 

„подръчни“ (т.е. не „дизайнерски“) елементи, могат да компрометират труда. Авторът смята, че 

насърчаването на студентите в подобен тип дейности, ще бъде изключително полезно за 

развиване на тяхното логично мислене в една посока и в друга – осъществяване на „пряка“ 

връзка с анализите и конструктивните чертежи. 
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