
Минимални функционални изисквания към CAD/CAM/CAE система 

             

2D/3D Моделиер 

1 Да може да създава и управлява големи сглобени единици, състоящи 

се от над хиляда компонента, в средата на моделиера, без 

необходимост от използването на PDM/PLM система; възможност за 

опростено и избираемо представяне на модела. 

 

2 Да предоставя възможност за изграждане на BOM в средата на 

моделиера, при работа с различни CAD конкурентни файлови 

формати изграждащи сглобената единица, без необходимост от 

използването на PDM/PLM система. 

 

3 При работа със сглобени единици да предоставя гъвкава възможност 

за работа по двата разпространени метода за изграждане на модел: 

Bottom up и Top Down, в собствен файлов формат, без необходимост 

от транслация на информацията в JT формат. 

 

4 Да предлага неограничена двупосочна асоциативна връзка между 

параметрично и директно моделиране, като запазва всички параметри 

и цялото моделно дърво, без загуба на информация. 

 

5 Да може да се променя твърдотелната геометрия в средата на 

параметричния моделиер по способите на непараметричното директно 

моделиране, двупосочно-асоциативно и неограничен брой пъти. 

 

6 Моделиера да отваря директно 2D и 3D геометрия от следните 

файлови формати STEP, IGES, DXF, STL, VRML, DWG, ACIS, 

Parasolid, SLD, както и да може да променя тяхната геометрия. 

 

7 Да съдържа среда за програмиране на специализирани постпроцесори, 

с поддръжка на NURBS изход. 

 

8 Да може да верифицира цифровата програма в M и G код, т.е. на ниво 

след постпроцесор. 

 

9 Да съдържа кинематично раздвижени в 3D вид ЦПУ машини, както и 

техните управления. 

 

10 Да може автоматично да оптимизира цифровата програма с оглед на 

подаванията, така че да свие общото и време за изпълнение. 

 

11 Асоциативност в 3D пространството  

12 Параметрично и свободно повърхнинно моделиране  

13 Параметрично и свободно твърдотелно моделиране  

14 История на модела  

15 История на сглобките  

16 Въвеждане на допуски и сглобки на повърхнините на 3D модела  

17 Въвеждане на клас на грапавост на повърхнините на 3D модела  

18 Създаване на изделия от листов материал с автоматично създаване на 

разгъвките 

 

19 Изисквания към 2D модула за чертане  

20 Двупосочна асоциативност между 2D и 3D  

21 Автоматично създаване на пълни и частични разрези  

22 Автоматично създаване на пълни и частични сечения  

23 Автоматично създаване на главни и допълнителни изгледи  

24 Автоматично създаване на разгънати разрези и сечения  

25 Автоматично създаване на детайлни изгледи  

26 Автоматично създаване на прекъснати изгледи  

27 Автоматично създаване на местни разрези  

28 Нещриховане на ротационно-симетрични обекти  

29 Автоматично оразмеряване  

30 Автоматично отразяване на означенията на резби при оразмеряване  

31 Създаване на таблици за отворите с възможност за редактирането им  

32 Създаване таблици за параметрите  



33 Автоматично създаване на допуските на размерите, формата и 

взаимното разположение от 3D обекта. Възможност за ръчно 

поставяне на допуските в чертежа 

 

34 Функционалности за създаване на специфични(по изисквания на 

потребителя) означения за грапавост 

 

35 Възможности за създаване на няколко чертежа едновременно с 

автоматична номерация на листите (Лист 1, Лист 2 и т.н.) 

 

36 Автоматично генериране на конструктивна спецификация с 

автоматично сумиране на бройките и автоматично изчисляване на 

теглото на обектите 

 

37 Автоматично създаване на позициите на сглобените детайли  

38 Автоматично прекъсване и прехвърляне на спецификацията между 

отделните листи. 

 

39 Възможности за експорт на спецификацията в Exсel таблица или друг 

тип документ 

 

40 Да притежава възможности за бързо и лесно създаване на таблици и 

формати 

 

41 Възможности за създаване на табличен параметричен каталог на 

стандартизирана компонента 

 

42 Да притежава функционалности за лесно създаване и модифициране 

на вида и параметрите на спецификацията 

 

43 Създаване на 2D  и 3D криви и контури  

44 Библиотеки от стандартни елементи  

45 Възможност за ползване на библиотеки стандартни елементи  

46 Функционалности за създаване на собствени, интелигентни 

компоненти 

 

47 Фотореалистично представяне  

48 Фотореалистично представяне на обектите. Управление на текстури, 

светлини, светосенки, фонове, материали и др. 

 

49 "Възможности за създаване на анимации на движение на обектите във 

фотореалистичното представяне" 

 

50 Анимация на монтаж-демонтаж на сглобката  

 

 

Трансфер на данни 

1 Стандартни интерфейси: IGES, DXF, DWG, STEP, STL, Parasolid, 

JT и др. 

 

2 Трансфер на данни и модели през Интернет  

3 Директен трансфер на 3D данни с основните CAD системи от висок 

и среден клас 

 

 

Проектиране на ИЕ Пресформи и шприцформи 

1 Асоциативност между 3D модела на изделието и геометрията на 3D 

модела за проектиране на инструменталната екипировка 

 

2 Автоматизация на модула  

3 Да позволява лесно създаване на асоциативна геометрия на детайла, 

отчитаща свиването на материала 

 

4 Да притежава функционалности за лесно създаване на делителните 

повърхнини и блоковете 

 

5 Да притежава функционалности за тестване на наклоните, 

подсичанията, отворите, необходимостта от странично деление и др. 

 

6 Да притежава голям набор от стандартни библиотеки за създаване на 

пакетите и стандартните компоненти (водачи, втулки, колонки, 

плъзгачи, избивачи, фиксатори, тапи, щуцери, уплътнителни 

пръстени, леяци, ръкави, леякови гривни, компоненти на 

 



охлаждащата система, компоненти на горещоканалната система, 

винтове, щифтове, пружини и др.) 

7 Компонентите да са интелигентни (автоматично да извършват 

обработките, на които са научени) 

 

8 Наличие на функционалности за създаване на вложки и оформление 

на главите им 

 

9 Наличие на функционалности за създаване на страничното деление с 

автоматично настройване на ъгловото положение на ъгловия водач 

 

10 Наличие на функционалности за създаване на ъглови повдигачи  

11 Да притежава функционалности за създаване на охлаждащата 

система 

 

12 Функционалности за създаване на избивачитe  

13 Функционалности за създаване на леяковата система  

14 Функционалности за създаване на горещоканалната система  

15 Функционалности за размножаване на блоковете и детайлите за 

леене (едновременно леене на няколко детайла) 

 

16 Функционалности за създаване на кинематиката на шприцформата 

(отваряне и затваряне) 

 

17 Вграден модул за конструиране на електроди за обемна ерозия  

18 Функционалности в чертожния модул, ускоряващи чертането на 

стандартните компоненти и пакета 

 

19 Възможности за автоматично създаване на разгъвката на детайл от 

листов материал, включително разгъвката на детайл с участъци, 

получени с пластична деформация или дълбоко изтегляне 

 

20 Симулация на кинематиката на инструмента  

21 Възможност  за пресмятане на механичните деформации в 

инструмента 

 

 

Щанци 

1 Асоциативност между 3D модела на изделието и геометрията на 3D 

модела за проектиране на инструменталната екипировка 

 

2 Наличие на функционалности за проектиране на лентата  

3 Автоматизация на модула  

4 Да може да извършва изчисляване на усилията, необходими за 

извършване на обработката на всяка стъпка, както и сумарното 

усилие на пресата за цялата лента 

 

5 Да притежава функционалности за създаване на пакета и 

съпътстващите компоненти (колонки, втулки, крепежни елементи и 

др.) 

 

6 Да предоставя голям избор на библиотеки със стандартни 

компоненти 

 

7 Стандартните компоненти да са интелигентни  

8 Да притежава функционалности за създаване на щанцовите, 

огъващите и деформиращите матрици 

 

11 Функционалности за създаването на щанцовите, огъващите и 

деформиращите поансони 

 

12 Симулация на кинематиката на инструмента  

13 Възможност  за пресмятане на механичните деформации в 

инструмента 

 

 

  



 

Изисквания към  CAM модула 

 

Модул за фрезоване 

1 Да има възможност за работа с всички посочени машини с CNC 

управление в заданието - Приложение 1 

 

2 Да бъде 100% асоциативна с конструкторския детайл, т.е. 

модификацията на детайла да променя автоматично не само 

траекторията на инструмента, но и самия инструмент 

 

3 Да притежава топологичен анализ (автоматично разпознаване) на 

геометрията и да генерира автоматично технологията за обработка на 

разпознатите повърхнини 

 

4 Да притежава разнообразни технологични операции и стратегии за 

обработка (2.5, 3, 4 и 5 осни цикли). Позициониращите 4 и 5 осни 

обработки да се достъпни в модула за 2.5 осна обработка 

 

5 Лесно, удобно и бързо управление на базата данни с инструменти  

6 Наличие на стандартни библиотеки със закрепващи инструменти и 

приспособления 

 

7 Възможности за създаването на документи за инструментите 

(настройка, параметри и др.), за технологичните операции, за 

цялостната технология и др. Възможности за създаване на собствени 

документи, използващи параметрите на генерираната технология 

 

8 Възможности за симулация на обработката  

9 Възможности за тестване на сблъсъците на инструмента със 

заготовката, машината и приспособленията 

 

10 Наличие на голям брой стандартни постпроцесори (FANUC, 

HEIDENHAIM, SIEMENS и т.н.) 

 

11 Да притежава топологичен анализ (автоматично разпознаване) на 

геометрията и да генерира автоматично технологията за обработка на 

разпознатите повърхнини 

 

12 Наличие на генератор на постпроцесори  

 

Модул за струговане 

1 Да има възможност за работа с всички посочени машини със CNC 

управление в заданието - Приложение 1 

 

2 Да бъде 100 % асоциативна с конструкторския детайл, т.е. 

модификацията на детайла да променя автоматично не само 

траекторията на инструмента но и самият инструмент 

 

3 Да притежава топологичен анализ (автоматично разпознаване) на 

геометрията и да генерира автоматично технологията за обработка на 

разпознатите повърхнини 

 

4 Да притежава разнообразни технологични операции за стругова 

обработка 

 

5 Да предлага възможности за обработка на стругово-фрезови детайли 

на машини с „С” ос, включвайки стругови и фрезови операции.  

 

6 Да предлага възможности за обработка на стругово-фрезови детайли 

на машини с две „С” оси (двушпинделни) 

 

7 Наличие на средства за оптимизиране на едновременната работа на 

няколко супорта и множество инструменти (хронограми) 

 

8 Да притежава топологичен анализ (автоматично разпознаване) на 

геометрията и да генерира автоматично технологията за обработка на 

разпознатите повърхнини 

 

9 Наличие на голям брой стандартни постпроцесори (FANUC, 

HEIDENHAIM, SIEMENS и т.н.) 

 

10 Наличие на генератор на постпроцесори  



 

Нишкова и обемна ерозия 

1 Да има възможност за работа с всички посочени машини с CNC 

управление в заданието - Приложение 1 

 

2 Да позволява директно създаване на технологията от 3D обекта  

3 Технологията да включва 2 и 4 осни цикли  

4 Да позволява управление на началната и крайната точка на 

обработката, както и междинните движения и стопове 

 

5 Наличие на голям брой стандартни постпроцесори  

6 Наличие на генератор на постпроцесори           

            

 

 Забележка: 

- При наличие или отсъствие на посочената функция поставете отметка (+) или (-) 

        - При наличие на други функци, моля да се добавят при съответния модул и да се маркират 

подходящо 

        -  Всички допълнителни материали извън таблицата да  се опишат отделно 

 

2. Лекота на употреба: 

- Добър визуален вид 

- Добре подредени екрани 

- Диалогова лента с инструкции в самите екрани и информация за отделните полета по време на 

работа.  

- Лесно за ориентация основно меню. 

 

3. Единна база данни. 

 

4. Интегрираност 

Връзката между отделните модули  -  напълно интегриран софтуер./Промените в солидния 

модел да се отразяват автоматично в модула за чертежна документация и модула за машининг./ 

- Интегриране на данни-споделяне на модели на частта като общодостъпни файлове от обща 

база данни. 

- Интегриране на приложения-различните модули работят съвместно, управлявани от един 

потребител. 

5. Надеждност 

- Интегрираността на самата система. 

- Начина на внедряване и поддръжка. 

- Системното администриране. 

- Скалируемостта на системата – т.е. дали системата е предвидена за очакваното натоварване . 

 

6. Сигурност на информацията 

- Определяне на достъпа на потребителите до отделните модули и функциите на системата.  

- Определя кой потребител до кои записи има достъп.  

- Определяне на нивата на достъп на потребителите поотделно и/или  като група. 

 

 

 

 



7. Бързо и ефективно внедряване 

Внедряването е добре да се прави от специалисти, които имат както теоретичен, така и 

практически опит. Специалистите трябва добре да познават системата, която внедряват. 

 

8. Поддръжка 

Поддръжката на системата включва: 

- наличие на 24 часова поддръжка . 

- дистанционна поддръжка. 

- помощ на място в офиса на клиента. 

- актуализиране на нови версии на софтуера. 

- помощ при придобиване на познания за работа на служителите със програмата в 

организацията . 

 

9. Допълнителни разработки 

Изделия близки до производството на ВМЗ ще бъдат плюс при оценката на системата. 

Да имат възможност за добавяне на модули, които да допълнят базовата функционалност със 

специфичните за дейността разширения.  

 

 

 ТОЧКОВА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА -Таблица 1 

 

Критерий 
Точкова 

тежест 

Оценка на система 

1 

Оценка на система 

2 

1. Функционалност Max   115   

2. Лекота на употреба 20   

3. Единна база данни 20   

4. Интегрираност 20   

5. Надеждност 20   

6. Сигурност 15   

7. Внедряване 15   

8. Поддръжка 15   

9. Допълнителни разработки 10   

10.Наличие на препоръки 15   

ОБЩО: 265   

 

  



Приложение 1 

 

Списък с типове машини с ЦПУ и техните системи за управление, 

Необходим за избор на CAM частта на интегрирана CAD-CAM система 

 

Ц и ф р о в о - п р о г р а м н и  м а ш и н и  н а  М е х а н и ч е н  з а в о д  

 

I. СТРУГОВЕ 

 

1. Т200     RAIS -  2 оси система Fanuc Oi-TF 

2. СП400  ВМЗ – 2 оси система Fanuc 6Т 

3. СП400  ВМЗ – 2 оси система Fanuc 3Т 

4. СП400  ВМЗ – 2 оси система SINUMERIK 810 

5. СТ161  Троян – 2 оси система Fanuc 6Т 

 

 

II.  МАШИННИ  ЦЕНТРИ 

 

1. МС032  ЗММ София – 2 

1

/
2 

 оси система Fanuc 6М 

2. М450    RAIS – 5 оси система Fanuc Oi-MD 

 

 

III.  СТРУГОВИ ЦЕНТРИ 

 

1. Т200C      RAIS – 3 оси система Fanuc Oi-TF 

2. Т200MY   RAIS – 4 оси система Fanuc Oi-TF 

3. QUICK TURN SMART 200ML  MAZAK – 4 оси система MAZATROL и EIA/ISO 

формат 

4. QUICK TURN NEXUS 200-II  MAZAK – 2 оси система MAZATROL и EIA/ISO 

формат 

5. T202SC RAIS - Fanuc Oi 

6. T202S RAIS - Fanuc Oi 

7. T250MY2S RAIS - Fanuc Oi 

 

IV. СТРУГОВИ АВТОМАТИ 

                

1. СИТИЗЕН K16VII – система Fanuc 31i 

2. Miyano СИТИЗЕН BNA42MSY2 5 оси система Fanuc Oi-TD 

3. Miyano СИТИЗЕН BNA42S2 система Fanuc Oi-TD 

4. GS20 

5. GS25 

6. СИТИЗЕН A20VII – система Fanuc 32i 

7. СИТИЗЕН L32VII – система Fanuc 32i 

 

 

 

 



      Ц и ф р о в о - п р о г р а м н и  м а ш и н и  н а  З И Е Н О  

 

Стругове: 

RAIS – OI 

GALAXY – OSAL 

 

Фрези: 

MAHO 700 – CWC 432 

ASIERA – ISO 

 

Центри: 

OLIVETI – SINUMERIK 8080 

 

Координатни машини: 

HAUSER CWC 314 

 

Нишкови машини: 

CHARMILLES – robofil 200 

 

Копирни машини: 

PETEWE – ALPHA CC100 

DOEBELI OP 150 CWC 

 

 


