


УЧЕБНА  ПРОГРАМА – CAD 

  Проектиране със SolidWorks – (1) базово моделиране             24 часа 
1. Подходи при проектирането със SolidWorks. Въведение в скицирането. 
2. Първи стъпки в 3D моделирането. Базово моделиране. 
3. Проектиране на ротационни и корпусни детайли. 
4. Размножения и симетричност.  
5. Тела по свързани напречни сечения и траектория. 
6. Тънкостенни тела и ребра. Параметрични таблици – конфигурации. 
7. Сглобени единици и разглобени изгледи. Проверка за колизии и засичания. 
8.   Чертежи на детайли и сглобени единици. Спецификации и таблици.  

  Проектиране със SolidWorks – (2) разширени възможности            24 часа 
1. Особености при проектиране на ротационни детайли и винтови линии. 
2. Особености при проектиране на корпусни детайли. 
3. Създаване на детайли със сложни извити форми и закръгления. 
4. Създаване на кухини – форми за изработка на детайли. 
5. Инструментална екипировка – особености при тънкостенни детайли и ребра. 
6. Формообразуващи инструменти с обикновено и сложно делене.  
7. Работа в средата на сглобена единица. 
8. Работа с базови модели и създаване на монтажни елементи. 

  Проектиране със SolidWorks – комбиниран 1-ва и 2-ра част      36 часа 
1. Подходи при проектирането със SolidWorks. Въведение в скицирането. 
2. Първи стъпки в 3D моделирането. Базово моделиране. 
3. Особености при проектиране на ротационни, корпусни детайли и винтови линии. 
4. Размножения и симетричност.  
5. Тела по свързани напречни сечения и траектория. Сложни извити форми. 
6. Тънкостенни тела и ребра. Параметрични таблици – конфигурации. 
7. Работа със сглобени и разглобени единици. Проверка за колизии. 
8. Чертежи на детайли и сглобени единици. Спецификации и таблици. 
9. Създаване на кухини – форми за изработка на детайли. 
10. Инструментална екипировка – особености при тънкостенни детайли и ребра. 
11. Формообразуващи инструменти с обикновено и сложно делене. 
12. Работа с базови модели и създаване на монтажни елементи. 



УЧЕБНА  ПРОГРАМА – CAM 

  Програмиране с FeatureCAM         24 часа 
1. Потребителски интерфейс. Основни стратегии. Стругови и пробивни операции. 
2. Програмиране на разстъргващи операции - особености.  
3. Програмиране на канали – надлъжен, напречен и под ъгъл. 
4. 2.5D фрезови и пробивни операции. Избор на инструменти и режими на рязане. 
5. 3D обемно фрезоване на груби и финишни операции. 
6. Формообразуващи компоненти със SolidWorks и FeatureCAM. 
7. Проектиране и програмиране на детайли за 4 осево обработване. 
8. Проектиране и програмиране за стругофрезови и пробивнонарезни обработки. 

  Програмиране с DFS и HSMWorks        24 часа 
1. DFS и HSMWorks – първи стъпки, потребителски интерфейс и стратегии. 
2. Програмиране на стругови и резбонарезни операции. Заготовки и особености. 
3. Примери на детайли и заготовки за програмиране на разстъргващи операции. 
4. 2.5D фрезови и пробивни операции. Избор на инструменти и режими на рязане. 
5. 3D обемно фрезоване на груби и финишни операции. 
6. Формообразуващи компоненти със SolidWorks за DFS и HSMWorks. 
7. Проектиране и програмиране на детайли за 4 и 5 осево обработване. 
8. Проектиране и програмиране за стругофрезови и пробивнонарезни обработки. 

  Програмиране с FeatureCAM, DFS и HSMWorks     36 часа 

1. FeatureCAM – потребителски интерфейс. Основни стратегии. 
2. Особености при програмиране на стругови и пробивни операции. 
3. Програмиране на разстъргващи операции и канали под различни ъгли. 
4. 2.5D фрезови и пробивни операции. 3D фрезоване на груби и финишни операции. 
5. Формообразуващи компоненти със SolidWorks и FeatureCAM. 
6. Проектиране и програмиране на детайли за 4 осево обработване. 
7. Проектиране и програмиране за стругофрезови и пробивнонарезни обработки. 
8. DFS и HSMWorks – първи стъпки, потребителски интерфейс и стратегии. 
9. Програмиране на стругови, канали и пробивни операции – детайли и заготовки. 
10. 2.5D фрезови и пробивни операции. Избор на инструменти и режими на рязане. 
11. 3D обемно фрезоване на груби и финишни операции. 
12. Формообразуващи компоненти със SolidWorks за Delcam for SolidWorks и HSMWorks. 



УЧЕБНА  ПРОГРАМА – CNC 

  Програмиране и настройване на стругови машини с ЦПУ 24 часа 
1. Координатни системи при стругови машини с ЦПУ. Команди за движение. 
2. Връзка между машина, инструмент, детайл и система за ЦПУ. 
3. Пулт за управление. Работа със симулатора на система Haas и CIMCO Edit. 
4. Програмиране на стругови обработки с фиксирани цикли. 
5. Стругова обработка с многопроходни цикли. 
6. Многопроходни цикли с едно изречение. 
7. Програмиране нарязване на резби. 
8. Избор на режещи инструменти и режими на рязане за стругови обработки. 

  Програмиране и настройване на фрезови машини с ЦПУ 24 часа 
1. Координатни системи при фрезови машини. Пулт и симулатор Haas. 
2. Команди за движение при програмиране на корпусни детайли. CIMCO Edit. 
3. Команди за корекции при фрезови и пробивни обработки. 
4. Типови цикли за обработка на единични и групови отвори. 
5. Избор на режещи инструменти и режими на рязане за фрезови обработки. 
6. Макропрограмиране при системи за ЦПУ. 
7. Автоматизирано диалогово програмиране. 
8. Макропрограмиране за пресмятане на координатите за 4 и 5 оси. 

  Програмиране и настройване на машини с ЦПУ   36 часа 
1. Координатни системи при стругови и фрезови машини с ЦПУ. 
2. Връзка между машина, инструмент, детайл и система за ЦПУ. 
3. Пултове за управление. Работа със симулатора на система Haas и CIMCO Edit. 
4. Програмиране на стругови обработки с фиксирани цикли. 
5. Стругова обработка с многопроходни цикли. 
6. Многопроходни цикли с едно изречение. Програмиране нарязване на резби. 
7. Команди за движение при програмиране на корпусни детайли. 
8. Команди за корекции при фрезови и пробивни обработки. 
9. Типови цикли за обработка на единични и групови отвори. 
10. Избор на режещи инструменти и режими на рязане. 
11. Макропрограмиране при системи за ЦПУ. 
12. Макропрограмиране за пресмятане на координатите за 4 и 5 оси. 



За всеки курсист е осигурено работно място, а за всяка тема слайдове. 
Всеки курс завършва с изпит и документ УДОСТОВЕРЕНИЕ за допълнително обучение. 

За редовни и задочни студенти има възможност да получат  

академичен лиценз на продукта SolidWorks за учебната година. 
Такъв лиценз получават и записалите се курсисти завършили средно 
или висше образование, които не са студенти.   

Времето за провеждане на курса се съгласува с желанието на курсистите  
и свободното време на лабораторията от планирани часове за бакалаври и магистри. 

Курсовете се провеждат с продължителност две или три седмици. 
Всяка тема е по 3 академични часа, т.е. 2 часа и 30 минути и 15 минутна почивка.  

На всеки курсист се предоставя учебно пособие на продуктите FeatureCAM,  
Delcam for SolidWorks и HSMWorks в електронен вид (PDF) с примери и работещи 
инсталационни версии. 

Системи за програмиране CNC: 
ЗИТ 500Т (Fanuc 5T), Fanuc 6T-B, Fanuc 0i T, ЕТА 17, Haas 
ЗИТ 500M (Fanuc 5M), Fanuc 6M-B, Fanuc 0i M, ЕТА 17, Haas  
Машини със системи: СТ 161 ЗИТ 500Т, СТ 251 Fanuc 0i, МС 032 Fanuc 6T-B, ТМ-1 Haas 
Симулатори за програмиране: Haas, CIMCO Edit 
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