Szkolenie 3dDruk firmy Sygnis
Program szkolenia:










Poznanie oprogramowania Blender jako podstawowego narzędzia interakcji z obiektami 3d.
Nauka poruszania się po przestrzeni 3d oraz interfejsu programu.
Zapoznanie się z podstawowymi narzędzia modyfikowania siatki i ich składnią. Nauka
tworzenia geometrii pomocniczej.
Konwersja obiektu wykonanego przez uczestników do postaci .stl; wykonanie
w dwuosobowych grupach pierwszego wydrukowanego obiektu;
Omówienie zasad BHP pracy z drukarką; poznanie jej budowy.
Przygotowanie drukarki do druku od strony technicznej.
Wydruk, omówienie zagadnienia i ewentualnych błędów.
Instrukcje, jak zaoszczędzić czas pracy drukarki.
Zapoznanie z serwisem Thingiverse.
Wspólny wybór 3 bardziej skomplikowanych projektów, z puli których każdy uczestnik będzie
samodzielnie tworzył i drukował model.

Każdy uczestnik wyniesie z kursu własnoręcznie wydrukowany przedmiot.
Struktura kursu:
Część teoretyczna (4 godz. dyd.)
Przerwa obiadowa (1 godz.)
Część praktyczna i samodzielne drukowanie przedmiotów (3 godz. dyd.)
Cele:
Celem kursu 3dDruk jest kompleksowe zapoznanie uczestnika z zagadnieniem drukiem 3D.
Kursant:
 Pozna specyficzne techniki drukowania na dwugłowicowych drukarkach.
 Nauczy się całego procesu drukowania przedmiotów jak i możliwości modyfikacji już
istniejących projektów.
© 2016 Sygnis New Technologies sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone

Adresaci:
Wszystkie osoby zainteresowane nowymi technologiami. Żadne wcześniejsze przygotowanie
techniczne nie jest wymagane, choć znajomość programów CADowskich usprawni i przyśpieszy
naukę.
Przygotowanie do kursu:



Uczestnik powinien posiadać własny komputer przenośny oraz mysz 3-przyciskowa
Uczestnik powinien zainstalować dwa darmowe programy - Blender i Flashprint - przed
rozpoczęciem kursu

Organizator zapewnia:
Wszelkie materiały dydaktyczne
Lunch i przerwy kawowe.
Świadectwo kwalifikacyjne:
Certyfikat uczestnictwa w kursie wystawiany przez firmę Sygnis New Technologies
Formalności i zgłoszenie:
Przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej firmy.
Termin i miejsce:
- ilość godzin: 8
- tryb: stacjonarny
- miejsce: siedziba Sygnis New Technologies, ul. Mickiewicza 32A/3, Warszawa
Koszt:
850 PLN netto
Płatność przelewem na konto:
Bank:
Numer Konta:
Nazwa odbiorcy:
Adres odbiorcy:
Tytuł przelewu:

ING Bank Śląski S.A.
68 1050 1012 1000 0090 3077 1548
Sygnis New Technologies sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 32A/3
01-616 Warszawa
"Szkolenie, data szkolenia - imię i nazwisko"

Kontakt:
kontakt@sygnis.pl / tel. 502 722 889/ 22 668 47 57
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