ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Материалознание
Вид на обучението:
Лекции
Лабораторни упражнения

Код: P2sCTM01
Часове за седмица:
Л - 2 часа,
ЛУ-2 часа

Семестър: 1
Брой кредити: 5

ЛЕКТОРИ:
доц. д-р инж. Милко Йорданов
(ИПФ - Сливен), e-mail: m_yordanov@ tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Сашко Ламбов
(ИПФ - Сливен), e-mail: slambov_sil@abv.bg
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженернопедагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, изравнително
обучение за образователно-квалификационна степен „магистър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да даде на студентите основни познания, свързани
с особеностите на кристалната структура на металите и неметалните материали, дефектите на
структурата и влиянието им върху физичните и механични свойства на металите и сплавите и
приложението им в автотранспортната техника и технологии. Да запознае студентите с
технологичните процеси на леене, пластична деформация, заваряване и обработване чрез
снемане на стружка, чрез които се получават метални и неметални детайли.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Структура и свойства на чистите
метали; Структура и свойства на металните сплави; Неметални материали – полимери,
еластомери, прахови и композитни материали - свойства и област на приложение; Технологии
за обработване на материалите чрез леене, заваряване, пластично деформиране, струговане,
шлифоване, полиране. Електрофизични методи за обработване.
ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по Математика, Химия, Физика.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на нагледни материали и мултимедия,
лабораторни упражнения с протоколи и защита на протоколите.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:.Участие в лабораторните упражнения,
самостоятелно изработване и защита на протоколи през семестъра (21%); Едночасов писмен
тест в края на семестъра (24%); Писмен изпит в края на семестъра (55%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Балевски А.Т., Металознание, С., Техника, 1988; 2.
Бучков Д., Кънев М., Материалознание, С., Техника, 1998; 3.Бучков Д., М. Кънев,
Материалознание, С., Техника, 1998; 4.Михайлов., И., В. Райчев, М. Йорданов., Технология на
металообработването, ТУ - София, 2000; 5.Калев Л., Технология на машиностроителните
материали, С., Техника, 1996; 6.Желев А., Материалознание. Техника и технология, том ІІ:
Технологични процеси и обработваемост, Булвест 2000, 2002; 7.Табакова Б., Пенчев Т. и др.,
Ръководство за упражнения по Материалознание, С., ПБ на ТУ-София, 2002; 8. Ламбов, С.
Материалознание. Част неметални конструкционни материали (записки от лекции), София, МП
Издателство на Технически университет – София, 2005; 9.Ламбов, С. Учебно помагало за
лабораторни упражнения по материалознание. Част полимерни материали, Сливен, Печ. база на
ИПФ - Сливен, 2001; 10 .Пашов С., Технология на уредостроенето, С., Техника, 1980;
11..Лахтин Ю, Материаловедение, М., Машиностроение, 1990; 12..Анчев В. и др., Ръководство
за лабораторни упражнения по материалознание, С., ИК «Кинг», 2001.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Основи на конструирането и CAD

Код: P2sCTM02

Вид на обучението:

Часове за седмица:

Лекции,
Лабораторни упражнения,
Курсова работа

Л - 2 часа,
ЛУ – 2 часа

Семестър: 1
Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:
доц. д-р инж. Димитринка Славова Дахтерова
(ИПФ – Сливен), email: dimitrinka_sl@yahoo.com
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженернопедагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, изравнително
обучение за образователно-квалификационна степен „магистър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: е да развие логическото мислене, пространственото
въображение и графичната интуиция на студентите, както и изучаване и прилагане на
подходите, методите и графичните изразни средства за установяване на еднозначно обратимо
съответствие между тримерни обекти и двумерните им изображения върху чертеж. Изучат се и
да могат да прилагат подходите, методите и техническите средства за описание и разработване
на комплекти конструкторска документация, отговарящи на различни стадии в процеса на
конструиране на сглобените единици. В края на обучението си студентът ще може да използува
постановките на съвременнните CAD системи в ограничената област на геометричното
моделиране на прости детайлни структури и изпълнение на комплект документация.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Методи за графично изобразяване на
геометричните обекти. Изобразяване на геометрични обекти по метода на Монж. Изобразяване
на линии, равнинни фигури и повърхнини. Равнинни сечения на повърхнини. Разгъвки на
повърхнини. Геометрично моделиране и изобразяване на технически обекти. Аксонометрично
проектиране (3 D графика ). Въведение в стандартизацията. Основни сведения за приложни
CAD системи. Изобразяване на машиностроителни детайли в чертежите. Оразмеряване на
детайлите в чертежите. Точностни характеристики на детайлите в чертежите. Основни понятия
за точност на повърхнини и оси. Грапавост на повърхнините. Конструкторска документация на
сглобена единица. Изобразяване на съединения и предавки. Сглобки на гладки съединения.
Сглобки на основни видове съединения. Изобразяване на неразглобяеми съединения.
Изработване на комплекти конструкторска документация. Стандартизация и дейности,
свързани с нея.
Размерни параметри на сглобените единици. Автоматизация на
конструкторското документиране.
ПРЕДПОСТАВКИ: Математика от средния курс и познания от линейна алгебра
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и демо-програми,
лабораторни упражнения с протоколи и курсова работа с описание и защита.
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две писмени текущи оценки в средата и края
на семестъра (65%), лабораторни упражнения (10%) и курсова работа (25%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Сандалски Бр., П. Горанов, Г. Динев, Ир. Николова.
Основи на конструирането и CAD. Софттрейд. София, 2007.; 2. Туджаров Б., Ел. Тодорова, Д.
Колева, М. Янчева. Ръководство за упражнения и курсови задачи по Основи на конструирането
и CAD I. Софттрейд. София, 2007.; 3. Сандалски Бр., П. Горанов, Г. Динев, Ир. Николова.
Приложна геометрия и инженерна графика . Софттрейд. София, 2006., 4.Николова Ир.,М.
Вичева, В.Йовков, М. Янчева. Ръководство за упражнения и курсови задачи по Основи на
конструирането и CAD II. Софттрейд. София, 2008.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Meханика
Вид на обучението:
Лекции, семинарни и лабораторни
упражнения

Код: P2sCTM03
Часове за седмица:
Л - 2 часа,
СУ-1 час, ЛУ - 1 час

Семестър: 1
Брой кредити: 5

ЛЕКТОРИ:
доц. д-р инж. Иванка Монева
(ИПФ - Сливен), e-mail: imoneva@abv.bg,
доц. д-р инж. Радостина Петрова
(ИПФ - Сливен), e-mail: rpetrova123@abv.bg
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженернопедагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, изравнително
обучение за образователно-квалификационна степен „магистър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: С усвоените знания студентите ще могат да
определят законите на движение на механични системи, да изчисляват конструктивните
елементи на машините и съоръженията.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: конструктивно проектиране и
задвиждане на най-разнообразни машини, прибори и механизми с високи и гарантирани
качества - надеждност, производителност и др; избор на материал, форма и размери на
конструктивните елементи, закони на механичните движения на материалните обекти в
зависимост от действащите на тях сили.
ПРЕДПОСТАВКИ: Физика, Математика, Механика, Съпротивление на материалите.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, семинарни и лабораторни упражнения.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: писмен изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Писарев А., Ц. Парасков, С. Бъчваров. Курс по
теоретична механика, част 2, София, Техника, 1975, 2.С.М. Тарг. Краткий курс теоретической
механики, Москва, 1986, 3.Пламен Физиев. Теоретична механика, София,2009, 4.Бъчваров С.,
А. Джонджоров. Ръководство за упражнения и решаване на задачи по Теоретичана механика,
част 2, София, Техника, 1991, 5. Мешерский, И. Сборник задачи по теоретической механике.
М., Наука, 1986, 7.Л. Лазов, Съпротивление на материалите, ТУ-София, 2002., 8.Л. Лазов , Г.
Стойчев, Вл. Василев, Таблици по съпротивление на материалите, София, 2007, 9. Л. Лазов и Г.
Стойчев, Съпротивление на материалите в примери и задачи,ч.1,София, 2008, 10.Л. Лазов и Г.
Стойчев, Съпротивление на материалите в примери и задачи,ч.2,София, 2006.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Съпротивление на материалите
Вид на обучението:
Лекции,
Семинарни упражнения
Лабораторни уперажнения

Код: P2sCTM04
Часове за седмица:
Л – 2 часа,
СУ – 1 час
ЛУ – 1 час

Семестър: 1
Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:
доц. д-р инж. Радостина Петрова
(ИПФ - Сливен), email: rpetrova123@abv.bg
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженернопедагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, изравнително
обучение за образователно-квалификационна степен „магистър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да
могат да изчисляват конструктивните елементи на машините и съоръженията, така, че те да
бъдат достатъчно яки, корави, устойчиви и икономични.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Изследване деформирането и
напречното състояние на еластичните тела с прътообразна форма (прът, греда, вал); Разглежда
различни напрегнати състояния; дават се формули за максималните напрежения и деформации
в опасните сечения, на базата на които инженерът може да оразмерява конструктивните
елементи на конструкциите така, че те да са достатъчно яки и корави (недефoрмируеми). Дават
се сведения за механичните свойства на материалите и за геометричните характеристики на
елементите. Изучават се устойчивост на прави пръти, енергетични методи за определяне на
преместванията (теорема на Кастелиано, Менебреа, Бети) и за решаване на статично
неопределими конструкции, метод на крайните елементи;
ПРЕДПОСТАВКИ: Висша математика, Теоретична механика и Материалознание.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, по възможност се изнасят индуктивно-дедуктивно с
илюстрация на типични примери.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: писмен изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Л. Лазов, Съпротивление на материалите - ч. 1, ТУСофия, 2008. 2. Л. Лазов , Г. Стойчев, Вл. Василев, Таблици по съпротивление на материалите,
София, 2007. 3. Л. Лазов и Г. Стойчев, Съпротивление на материалите в примери и
задачи,ч.1,София, 2008. 4. Л. Лазов и Г. Стойчев, Съпротивление на материалите в примери и
задачи,ч.2,София, 2006. 5. И. Кисъов. Съпротивление на материалите, Техника, 1980. 6. B.
Ferdinand, E, Russell. Mechanics of Materials, SI Metric Edition, 2005. 7. Hibbeler, R.C: Technische
Mechanik 2 - Festigkeitslehre. 2005.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Машинни елементи
Вид на обучението:
Лекции,
Семинарни упражнения,
Курсов проект

Код: P2sCTM05
Часове за седмица:
Л-2 часа,
СУ-2 часа

Семестър: 1
Брой кредити: 6

ЛЕКТОР:
доц. д-р инж. Димитринка Славова Дахтерова
(ИПФ – Сливен), email: dimitrinka_sl@yahoo.com
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженернопедагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, изравнително
обучение за образователно-квалификационна степен „магистър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да изучат и да могат да прилагат
теорията, изчисляването, конструирането и изследването на машинните елементи с общо
предназначение –оси и валове, лагери, съединители и механични предавки, както и методите за
анализ, синтез и проектиране на механизми, като в съответствие със своите потребности и
интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Оси и валове – предназначение,
якостно и деформационно пресмятане, критична ъглова скорост.
Лагери - същност,
предназначение и видове, критерии за работоспособност и пресмятане, мазане и уплътняване на
лагерните възли. Съединители. Зъбни предавки. Верижни и ремъчни предавки. Структура и
класификация на механизмите. Кинематика и кинетостатика на равнинни лостови механизми.
Равнинни гърбични механизми. Динамика на машините.
ПРЕДПОСТАВКИ: Математика, Техническа механика, Техническо документиране и др.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, които се провеждат с онагледяващи средства като
видеопрезентации, табла с аксонометрично изобразени машинни елементи, възли и механизми,
графични зависимости на реалните машинни елементи и механизми, както и експонати,
позволяващи запознаване на обучаемите с реалните форми и характерните зависимости на
изучаваните машинни елементи, възли и механизми. Семинарни и лабораторни упражнения с
изготвяне на протоколи.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Лефтеров. Л., Димитров. И. и др. Машинни
елементи. С. Техника, 1994; 2.Арнаудов. К., Димитров.И., и др. Машинни елементи. С.
Техника, 1980; 3.Димчев Г., К. Захариев. Машинни елементи. Софттрейд. София, 2006.
4.Николов Н. и др., “Ръководство за конструктивни упражнения по машинни елементи”, С,
Техника, 1992 г., 5. Ралев Д. ”Машинни елементи I част” –електронно издание на WEB
страницата на катедра МЕНК, 6.Ралев Д. “Лагерни възли” - електронно издание на WEB
страницата на катедра МЕНК.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:

Код: P2sCTM06

Електротехника и електроника
Вид на обучението:

Часове за седмица:

Лекции,
Лабораторни упражнения

Л – 2 часа,
ЛУ – 1 часа

Семестър: 1
Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
доц. д-р Тодорка Червенкова
(ИПФ - Сливен),email:tvchervenkova@yahоo.com
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна учебна
дисциплина за студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на
Инженерно-педагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София,
изравнително обучение за образователно-квалификационна степен „магистър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите трябва да получат основни знания за
процесите развиващи се в електромагнитните системи. Те трябва да познава основните
характеристики и параметри на електротехническите системи, на електронни устройства и на
елементи в системите за автоматизация и управление.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Въвежда студентите в теорията на ел. вериги.
Запознава ги с основните закони за ел.вериги при постоянни и синусоидални режими.Разглежда
основните методи и устройства за измерване на ел. величини. Изучава електротехническите
устройства. чрез който се осъществява преобразуване на механичната енергия в електрическа и
обратно, както и полупроводникови елементи и прибори с помощта на които се осъществява
преобразуване стабилизиране и усилване на електрически сигнали.
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими познания по Физика и Математика
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения с протоколи.
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Teкуща оценка
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:1. Цветков Д., Цанов Д., Павлов Л., Ралчева П. Основи
на електротехниката и електрониката. С.Техника 1989; 2. Фархи С., Папазов С. Теоретична
електротехника, част I. С.Техника 1992; 3. Ангелов Н., Павликянов Е., Тодорова С., Георгиев Г.
Основи на електротехниката и електрониката. Русе 1988; 4. Цочев Х. Физически основи на
електротехниката.С. 1992; 5. Начев Н и др. Промишлена електроника. С.Техника 1988; 6.
Шишков А. Полупроводникова техника,част I .С.Техника 1989; 7. А. Червенков, Хр. Цочев, Хр.
Цибрански, Т. Червенкова. Ръководство за лабораторни упражнения по Електротехника, ТУСофия 2003.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Теория на механизмите и машините

Код: P2sCTM07

Вид на обучението:

Часове за седмица:

Лекции,
Семинарни упражнения,
Лабораторни упражнения

Л –2 часа,
СУ – 1 час,
ЛУ – 1час

Семестър: 2
Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:
доц. д-р инж. Мина Миндова Цонева
(ИПФ - Сливен), email: mina_todorova@abv.bg
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженернопедагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, изравнително
обучение за образователно-квалификационна степен „магистър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да
могат да анализират структурата на механизмите, да извършват кинематичен и динамичен
анализ на машините. В курса студентите ще имат възможност да се запознаят с механизми
намерели широко приложение в практиката.Студентът се запознава с програмен продукт Matlab
за симулация. Програмата се използва за решаване на инженерни задачи, анализ и визуализация
на резултатите.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Структурна теория на механизмите.
Кинематика и кинетостатика на равнинно лостови механизми. Равнинни гърбични механизми.
Зъбни механизми. Динамика на механизмите и машините. Последователно в няколко раздела от
лекциите могат да се получат основни знания за проектирането на механизми, като за основа
служат общите закони на механиката подпомагани от различни математични методи.
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по Висша математика, Векторна и Матрична
алгебра, Механика, Съпромат, Машинни елементи.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и демо-програми,
лабораторни упражнения с протоколи. По време на лекции на студентите се раздават материали
съдържащи по особени фигури с цел да улеснят работата по дисциплината.
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ: Писмен изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Генова, П. Теория на механизмите и машините.
София, 1994 г; 2. Минчев, Н. и др. Теория на механизмите и машините. Техника, 1980 г. 3.
Неделчев, Н и др. Ръководство за упражнения и курсово проектиране по ТММ. Техника, 1985
г.; 4. Гълъбов, В. и др. Ръководство за курсово проектиране и задачи по Теория на механизмите
и машините, ТУ-София, 1996 г.; 5. Ценов, П., Ръководство за курсово проектиране по ТММ,
София, 1988.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Метрология и измервателна техника

Код: P2sCTM08

Вид на обучението:

Часове за седмица:

Лекции,
Лабораторни упражнения

Л – 2 часа,
ЛУ – 1 час

Семестър: 2
Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
доц. д-р инж. Господин Добрев Стефанов
(ИПФ-Сливен), e-mail: gstefanovs@abv.bg
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженернопедагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, изравнително
обучение за образователно-квалификационна степен „магистър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да придобият знания за основните
методи и средства за измерване в машиностроенето и принципите за нормиране на точността на
детайлите. Лабораторните упражнения изграждат знания и умения за избор на измервателни
средства, начин на измерване с тях и анализ и оценка на точността на измерване. Курсовата
работа подготвя студентите за самостоятелно решаване на метрологични задачи от
машиностроителната практика.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: измервателни средства - компоненти и
характеристики; методи на измерване; грешки при измерване - видове, способи за намаляване и
изключване; показатели на точността и тяхното нормиране; принципи на нормиране на
допуските и сглобките в система ISO; методи и средства за измерване на линейни и ъглови
размери, на отклонения на формата и разположението на повърхнините и осите, на грапавост и
вълнообразност на повърхнините, на параметрите на резбови елементи и характеристиките на
зъбни колела и зъбни предавки.
ПРЕДПОСТАВКИ: Физика, Машинни елементи.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на мултимедия, лабораторни упражнения
със защита на протоколи, курсова работа с провеждане на консултации.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Тест върху лекционния курс (50%), изходящи
тестове и защита на протоколи от лабораторни упражнения (30%) и разработване на курсова
работа (20%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Димитров Д., Взаимозаменяемост, стандартизация и
технически измервания, С., Техника, 1994; 2. Радев Х. и др. Метрология и измервателна
техника, С., Софтрейд, 2008; 3. Радев Х. Уреди за измерване на линейни и ъглови размери, С.,
Техника, 1989; 4. Димитров Д., Ръководство за лабораторни упражнения по взаимозаменяемост
и технически измервания, С., Техника, 1991; 5. Радев Х., В. Богев. Неопределеност на
резултатата от измерването, С., Софтрейд, 2001 ; 6. Сотиров Б. и др. Метрология и
измервателна техника - ръководство за упражнения, РУ „Анг. Кънчев", Русе, 2005; 7. Муслина
Г. Р., Ю. М. Правиков, М. Ю. Обшивалкин. Технические измерения. Уляновск, УлГТУ, 2000.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Обектно ориентирано програмиране

Код: P2sCTM09

Вид на обучението:

Часове за седмица:

Лекции,
Лабораторни упражнения,
Курсова работа

Л – 2 часа,
ЛУ – 2 часа,
КР

Семестър: 2
Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:
доц. д-р инж. Любен Иванов Цеков
(ИПФ - Сливен), е-mail: lcekov1@mail.bg
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженернопедагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, изравнително
обучение за образователно-квалификационна степен „магистър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите трябва да получат теоретични знания и
практически умения по състоянието и приложението на обектно ориентираното програмиране в
техническата сфера и използването на съвременни програмни системи, насочени за решаване на
задачи в областта на машиностроителните технологии и системи.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Въведение в обектно ориентираното
програмиране; технологични и системни особености на програмния език С++; обектно
ориентирано програмиране в машиностроенето; алгоритми и структури от данни, системна и
модулна алгоритмизация, алгоритмизация и програмиране на системни и оптимизационни
задачи в машиностроенето; графични приложения на обектно ориентираното програмиране.
ПРЕДПОСТАВКИ: Знания и умения по Математика, Информатика, Основи на
конструирането и CAD.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Проблемни лекции, нагледно илюстрирани с диапозитиви и
табла на работещи алгоритмични схеми и програми. Лабораторни упражнения в компютърен
клас, където се прилагат теоретичните знания. Консултации при самостоятелно изпълнение на
поставени индивидуални курсови работи. Пълен достъп до учебни материали, предоставени от
преподавателя.
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на обучението
по учебната дисциплина се контролира текущо на лекциите и упражненията с тестове и в края
на курса чрез предварителна защита на курсовата работа и заключителен едночасов тест по
лекционния материал за формиране на обща текуща оценка.
ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Богданов Д. В. Обектно ориентирано програмиране
със С++, Техника, София, 1998. 2. Цеков Л. Обектно ориентирано програмиране и използване
на компютри. Електронно издание, ТУ- Габрово, 2000. 3. Круглински Д., Дж. Шепард, С.
Уинго. Програмиране с Microsoft Visual C++, Версия 6.0. СофтПРЕС. 1999. 4. Стойчев С.
Синтез и анализ на алгоритми. С., 2000. 5. Чапман Д. Visual C++ 6, ИнфоДАР, С. 1998. 6.
Програмиране за Windows с MFC, Дж. Просайс, СофтПРЕС, С. 2000.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Рязане на материалите и режещи
инструменти

Код: P2sCTM10

Вид на обучението:

Часове за седмица:

Лекции,
Лабораторни упражнения

Л – 2 часа,
ЛУ – 2 часа

Семестър: 2
Брой кредити: 5

ЛЕКТОРИ:
доц. д-р инж. Господин Стефанов
(ИПФ - Сливен), е-mail: gstefanovs@abv.bg, www.tu - sliven.com/gstefanov,
гл. ас. д-р инж. Венцислав Димитров
e-mail: vpdd@abv.bg
Технически университет – София
СТАТУТ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна
дисциплина за студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на
Инженерно-педагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София,
изравнително обучение за образователно-квалификационна степен „магистър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цялостното познаване на теорията на рязането на
материалите дава на студентите комплексни познания относно обработваемост на материалите,
кинематични и динамични характеристики, физико - химични явления, моделиране и
управление на процеси за механична обработка, конструиране и експлоатация на
инструментална екипировка.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Oсновни теми: формиране на повърхнини при
обработване на заготовки с режещи инструменти и машини; геометрични параметри на
режещата част на режещите инструменти; основни сведения за процесите на рязане;
стружкообразуване; топлинни явления при рязане на металите; динамика на процеса на рязане;
свредловане и свредла; зенкероване, райбероване, разстъргване и инструменти за тях;
протегляне
и прошиване; фрезоване
и фрези; зъбообработване и зъбообработващи
инструменти за цилиндрични зъбни колела(ЦЗК); резбоформиране и резбообработващи
инструменти; методи за окончателно обработване; материали за изработване на режещи
инструменти; износване на режещите инструменти; трайност на инструментите;
обработваемост на материалите чрез рязане; нетрадиционни и термични процеси на рязане.
ПРЕДПОСТАВКИ: Материалознание, Физика, Учебна практика, Механика, Метрология и
измервателна техника, Съпротивление на материалите.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ : Лекции и лабораторни упражнения
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ : Писмен изпит
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ : Български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Димитров В., Ръководство за лабораторни
упражнения по рязане на материалите и режещи инструменти, Издателство „Рефлекс – Петър
Абов” Нова Загора, 2013., 2. Димитров В., Учебно пособие към ръководство за лабораторни
упражнения по рязане на материалите и режещи инструменти, Издателство „Рефлекс – Петър
Абов” Нова Загора, 2013, 3.Андонов Ив. Рязане на материалите, С., Софтреид, 2004., 4. Колев
И., Рязане на материалите, Печатна база на РУ"Ангел Кънчев", 2009; 5. Събчев П.М.
Металорежещи инструменти. ТУ - София, 1993, 6. Тошев Ив. Ръководство за лабораторни
упражнения по рязане на материалите, ИПФ - Сливен, 2002., 7. Велчев Ст. Рязане на металите,
Изд. РУ - Русе, 1993.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Технология на машиностроителните материали
Вид на обучението:
Лекции,
Лабораторни упражнения,
Курсов проект

Код: P2sCTM11
Часове за седмица:
Л - 2 часа,
ЛУ-1 час

Семестър: 1
Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:
доц. д-р инж. Милко Йорданов
(ИПФ - Сливен), e-mail: m_yordanov@ tu-sofia.bg
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженернопедагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, изравнително
обучение за образователно-квалификационна степен „магистър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да придобият основни и
задълбочени знания за процесите и технологиите за производство на изделия чрез леене,
заваряване, пластично деформиране и термично обработване на металите, както и за
принципното устройство и работа на основните видове металообработващи машини.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Напрегнато и деформационно
състояние при пластично деформиране на металите. Технологии за пластично деформиране на
металите. Елементи и параметри на заваръчния шев. Технологии за заваряване на металите и
сплавите. Заваръчни дефекти. Леярски свойства на металите и сплавите. Технологии за леене
на металите. Дефекти в отливките. Специални методи на леене. Параметри на режима на
термична обработка. Охлаждащи среди. Технологии за термично и химико-термично
обработване на металите. Mашини за топене, леене, заваряване, термообработка и пластично
деформиране на металите.
ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по дисциплините Химия, Физика, Материалознание,
Електротехника и електроника, Съпротивление на материалите, Топлотехника, Механика на
флуидите.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на нагледни материали и мултимедия,
лабораторни упражнения с протоколи и защита на протоколите.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Участие в лабораторните упражнения,
самостоятелно изработване и защита на протоколи през семестъра; Писмен изпит в края на
семестъра.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Желев, А. Материалознание – техника и
технология. Т2: Технологични процеси и обработваемост, София, Булвест-2000,2002; 2. Калев
А. Технология на машиностроителните материали, София, Техника, 1987; 3. Михайлов Ив.,
В. Райчев, М. Йорданов. Технология на металообработването, София, ТУ, 2000; 4.
Михайлов Ив., В. Райчев, М. Йорданов. Ръководство за лабораторни упражнения по
Технология на металообработването, София, ТУ, 1997; 5. Генов Й., Ръководство за
лабораторни упражнения по обработване на металите чрез пластична деформация, София,
Издателство на ТУ-София, 1994; 6. Градинаров, А. Металолеене. Русе, ВТУ "А. Кънчев", 1985;
7. Пенчев Т., Й. Генов, В. Камбуров, Технологии за обработване чрез пластична деформация,
София, Издателство на ТУ-София, 2006; 8. Цанков Ц.И., Г.Попов, Г.Пецов, Обработване на
металите чрез пластична деформация, София, Техника, 1995; 9. Велков К. Технология на
заваряването, София, ВМЕИ-София, 1987; 10. Йорданов, М. Ръководство за лабораторни
упражнения по “Технология на заваряването”, ТУ-София, 2004; 11.Калев Л. и др. Справочник
по заваряване, Т.1 и Т.2, София, Техника, 1981.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Компютърни системи за проектиране в
машиностроенето I

Код: P2sCTM12

Вид на обучението:

Часове за седмица:

Лекции,
Лабораторни упражнения,
Курсова работа

Л – 2 часа,
ЛУ – 3 часа,
KР

Семестър: 2
Брой кредити: 6

ЛЕКТОРИ:
доц. д-р инж. Михаела Топалова (ИПФ-Сливен), тел.:
+359 44 667 370, e-mail: mtopalova@tu- sofia. bg
гл. ас. д-р инж. Венцислав Димитров (ИПФ-Сливен),
тел.: +359 893691576, e-mail: vpdd@abv.bg
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженернопедагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, изравнително
обучение за образователно-квалификационна степен „магистър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да усвоят интерфейса и придобият
знания и умения за прилагане на основните подходи и техники за създаване, редактиране и
документиране на конструктивни обекти (детайли и сглобени единици) в средата на системите
за инженерно проектиране SolidWorks и TopSolid.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: създаване на обекти от инженерни
компоненти; създаване и редактиране на 3D модели на призматични, ротационни и
тънкостенни тела; създаване на модификации на обекти и работа с параметрични таблици;
създаване и редактиране на сглобени единици - връзки между компонентите в сглобените
единици; използване на библиотеки от стандартни елементи; проверка за колизии и засичания,
симулация на движение; създаване на чертожни документи.
ПРЕДПОСТАВКИ: Информатика, Основи на конструирането и CAD, Машинни елементи,
Теория на механизмите и машините.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с мултимедийна презентация, лабораторни
упражнения с приложение на CAD системи.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Серия от тестове върху лекционния курс и
разработване и защита на практически задачи в средата на системите SolidWorks и TopSolid.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Димитров В. Компютърни системи за проектиране в
машиностроенето I – Тop Solid’Design 2012. Издателство „Рефлекс – Петър Абов”, Нова Загора,
2013., 2. Каравасилев Ог., В. Недялков и др. SolidWorks -Базово моделиране и чертежи. Книга I,
С, ТехноЛогика ЕООД, 2008. 3. Student's Guide to Learning SolidWorks Software. Dassaut
Systemes - SolidWorks Corporation, 2010. (www, soli dworks. com/ educati on) 4. TopSolid 2010
What's new. Missler Software, 2010. (www.topsolid.com).

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Компютърни системи за проектиране в
машиностроенето II

Код: P2sCTM13

Вид на обучението:

Часове за седмица:

Лекции,
Лабораторни упражнения

Л – 2 часа,
ЛУ – 3 часа

Семестър: 3
Брой кредити: 6

ЛЕКТОРИ:
доц. д-р инж. Михаела Топалова
(ИПФ - Сливен), e-mail: m_topalova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Венцислав Димитров
(ИПФ - Сливен), e-mail: vpdd@abv.bg
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженернопедагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, изравнително
обучение за образователно-квалификационна степен „магистър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да изучат и да могат да прилагат
принципите и методите за работа със специализираните софтуерни продукти SolidWorks и
TopSolid, да познават системните функции и процедурите за създаване на модели на детайли от
листов материал, на заварени съединения и на стъпкови щанци.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: създаване на детайли от листов
материал и на заварени конструкции; моделиране на щанци; проектиране на лентата; създаване
на пакети, блокове и лентоводачи; създаване на матрици и поансони за изсичане, огъване и
формоване; създаване на стъпкови ножове и подвижни лентоводачи.
ПРЕДПОСТАВКИ: Основи на конструирането и CAD, Машинни елементи, Технология на
машиностроителните материали I, Компютърни системи за проектиране в машиностроенето I.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с мултимедийна презентация, лабораторни
упражнения и курсова работа с приложение на CAD системи.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Серия от точки от лабораторни упражнения и
разработване и защита на курсови задачи в средата на системите SolidWorks и
TopSolid’Progress.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Димитров В. Компютърни системи за проектиране в
машиностроенето I – Тop Solid’Design 2012. Издателство „Рефлекс – Петър Абов”, Нова Загора,
2013., 2. Каравасилев Ог., В. Недялков и др. SolidWorks -Базово моделиране и чертежи. Книга I,
С, ТехноЛогика ЕООД, 2008. 3. Student's Guide to Learning SolidWorks Software. Dassaut
Systemes - SolidWorks Corporation, 2010. (www, soli dworks. com/ educati on) 4. TopSolid 2010
What's new. Missler Software, 2010. (www.topsolid.com).

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Компютърно моделиране на
механични системи

Код: P2sCTM14

Вид на обучението:

Часове за седмица:

Лекции,
Лабораторни упражнения

Л – 2 часа,
ЛУ – 2 часа

Семестър: 3
Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:
доц. д-р инж. Мина Цонева
(ИПФ - Сливен), email: mina_todorova@abv.bg
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженернопедагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, изравнително
обучение за образователно-квалификационна степен „магистър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина Компютърно
моделиране на механични системи е да запознае студентите с възможностите за компютърно
моделиране и симулиране на различни материални обекти, машини и механични устройства.
След завършване на курса студентите придобиват знания и умения за: работа със съвременни
програмни продукти, използвани в практиката; използване на съществуващи компютърни
програми за синтез, анализ и оптимизация; създаване на програми за решаване на конкретни
задачи.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Методи за механоматематично
моделиране. Въведение в MATLAB. Програмна реализация на основните задачи от
кинематичния анализ на лостови механизми. Компютърно моделиране на движението на
материална точка; на равнинно движение на идеално твърдо тяло; на малките трептения на
механични системи с една степен на свобода; на механични системи с две и повече степени на
свобода. Програмна реализация на динамичен синтез на механична система с една степен на
свобода.
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по Математика, Информатика, Механика,
Теория на механизмите и машините, Съпротивление на материалите.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения - провеждат се в
компютърна зала.
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ: Изпит. Студентите съставят програма (структурна схема) в
Matlab за числено решение на поставена задача.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Генова П., ТММ. С., 1994. 2. Писарев А., Ц.
Парасков, С. Бъчваров. Курс по теоретична механика. Част 2, С., Техника, 1975. 3. Яблонский
А. Сборник заданий для курсовьгх работ по теоретической механике. М., Вьгсшая школа, 1978.
4. Гарипов Ем. Решени задачи по проектиране на системи за управление в MATLAB и Simulink.
ТУ - София, 1999. 5. Йорданов Й. Приложение на MATLAB в инженерните изследвания. Част I
и II. РУ, Русе, 2004. 6. Стойчев Г. Метод на крайните елементи. С., 2000.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Компютърен инженерен анализ на
машиностроителни изделия

Код: P2sCTM15

Вид на обучението:

Часове за седмица:

Лекции,
Лабораторни упражнения

Л – 2 часа,
ЛУ – 1 час,
КР

Курсова работа

Семестър: 3
Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
доц. д-р инж. Радостина Петрова
(ИПФ - Сливен), email: rpetrova123@abv.bg
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженернопедагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, изравнително
обучение за образователно-квалификационна степен „магистър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина разшири знанията
на студентите в областта на метода на крайните елементи (МКЕ), като се отдели специално
внимание на практическата приложимост на метода.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: преход от CAD модел към CAE анализ.
Якостен статичен анализ на тримерни тела и конструкции, тип „part“, на заварени конструкции,
на пластично деформирани тела – запознаване с основните компоненти на софтуерните
програми, които използват МКЕ; създаване на пространствен модел и преход към КЕ модел;
анализиране на влиянието на вида на използвания елемент, гъстотата на мрежата и др. фактори
върху точността на крайното решение. Якостен статичен анализ на системи от тела, тип
„assembly”.
ПРЕДПОСТАВКИ: Висша математика, Съпротивление на материалите, Материалознание.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите, предшестват упражненията, се изнасят с помощта
на мултимедийна презентация. На упражнения практически се прилагат получените на лекции
знания към разгледаните на лекции и към нови примери.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит. Формирането на крайната оценка е на
база работата на студента през семестъра самостоятелното разработване на задача по една от
темите.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Стойчев Г., Mетод на крайните елементи – якостен и
деформационен анализ, София 2000; .2.Хаджийски В. М., Стефанов Ст., Компютърен
инженерен анализ на машинни елементи Cosmos Works, Академично издателство на УХТПловдив, 2007; 3.Лекции

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Инструментални машини и
автоматизирани производствени системи
Вид на обучението:
Лекции,
Лабораторни упражнения,
Курсов проект

Код: P2sCTM16
Часове за седмица:
Л-2 часа,
ЛУ- 1 час.

Семестър: 3
Брой кредити: 5

ЛЕКТОРИ:
проф. д.т.н. инж. Иван Тошев
(ИПФ - Сливен), email: tosheva_v@mail.bg
доц. д-р инж. Михаела Топалова
(ИПФ - Сливен), e-mail: m_topalova@tu-sofia.com
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженернопедагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, изравнително
обучение за образователно-квалификационна степен „магистър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да придобият знания в областта на
инструменталните машини, автоматизиращите устройства и автоматизираните производствени
системи като изучат: принципите на структурното изграждане на производствените машини и
системи от машини; технологичните възможности на инструментални машини и промишлените
роботи и начините на конструиране на основните им възли; областта на приложение и
принципът на действие на основните транспортиращи, захранващи и складиращи средства;
програмирането и настройването на различните видове инструментални машини; подходите
при компоноване на автоматизирани производствени системи.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: структурно изграждане на главни и
подавателни преводи; преводи на инструментални машини с ЦПУ; технологични възможности
и кинематичен анализ на основните видове инструментални машини; автоматични линии,
гъвкави автоматизирани производствени системи, автоматични технологични модули – видове,
структурно-компоновъчни схеми, технологични възможности, производителност; машини
автомати, роторни и агрегатни машини – структура, цикъл на работа, производителност;
машини с ЦПУ – средства за автоматична смяна на инструментите и детайлите; промишлени
роботи – кинематични структури, типови компоновки; автоматични транспортиращи,
захранващи и складиращи средства – видове, област на приложение, принцип на действие.
ПРЕДПОСТАВКИ: материалознание, съпротивление на материалите, машинни елементи,
теория на механизмите и машините, рязане на материалите, режещи инструменти, технология
на машиностроенето.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с мултимедия, слайдове, диапозитиви и табла и
лабораторни упражнения с машини, стендове и макети на възли от металорежещи машини,
автоматизиращи устройства, модули от промишлени и учебни роботи.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпитен тест върху лекционния курс и точки
от разработване и защита на протоколи и фрагменти от управляващи програми от лабораторни
упражнения.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Мишев Г. Металорежещи машини. ТУ-София, С.,
2000. 2. Найденов А., Й. Митев. Металорежещи машини с цифрово програмно управление. ТУ Габрово, Габрово, 2010. 3. Попов Г. Металорежещи машини. Част I и II, ТУ-София, С., 2009,
2010. 4. Тошев Ив., М. Топалова, Б. Борисов. Металорежещи машини. ТУ-София, С., 2004. 5.
Гановски В., Д. Дамянов, Д. Чакърски. Основи на автоматизацията, роботизацията и ГАПС. С.,
Техника, 1994.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: P2sCTM17
Проектиране на технологични процеси
и екипировка
Вид на обучението:
Часове за седмица:
Лекции,
Л-2 часа,
Лабораторни упражнения,
ЛУ- 1 час.
Курсов проект

Семестър: 3
Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:
доц. д-р Господин Стефанов
(ИПФ - Сливен), e-mail: gstefanov@tu-sliven.com,
Web-page: www.tu-sliven.com/gstefanov
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженернопедагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, изравнително
обучение за образователно-квалификационна степен „магистър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да
притежават теоретични и практически знания за проектирането на технологични процеси
екипировка.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: производствен и технологичен процес;
технологични особености на типовете производства; бази и базиране, грешки от базиране и
закрепване; грешки от силови деформации на технологичната система; прибавки и междинни
размери; размерен анализ на технологични процеси; проектиране на технологични процеси за
обработване на детайлита; методи за обработване на: гладки и стъпални валове, ексцентрични
валове, плочи и корпусни детайли, цилиндрични, конусни и червячни зъбни колела; методи за
довършващо обработване. Технологично нормиране на времето; сглобяване на изделията.
ПРЕДПОСТАВКИ: Материалознание, Технология на машиностроителните материали ,
Техническа механика, Съпротивление на материалите, Метрология и измервателна техника.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на мултимедия, слайдове, проспектни
материали на фирми, детайли в натура, лабораторни упражнения с протоколи и защита на
протоколите.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (90%), участие в реализацията
на лабораторните упражнения и защита на протоколите ( 10%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Записки от лекции, 2. Тошев, Ив. Технология на
машиностроенето. Технологични процеси за обработване на типови детайли и сглобяване на
изделията., Ч. ІІ (записки), ИПФ - Сливен, 2003., 3. Пашов С. Технология на машиностроенето,
Ч. I, С., Технически университет, 1990, 1997, 4. Георгиев В. и др., Технология на
машиностроенето, част 2, Пловдив, 2005, 5. Диков А, Технология на машиностроенето, ТУ –
София, 2006, 6. Хаджийски П., Технология на машиностроенето, част 2. Програмиране и
настройване на металорежещи машини с ЦПУ, ТУ- София, 2005, 7. Замфиров И. и др.,
Технология на машиностроенето, Русе, РУ "А. Кънчев", 2000, 8.Хаджийски П., Ст.Пашов,
Технология на машиностроенето, част 2, ТУ – София, 2000, 9. Георгиев, С. И. Технология на
машиностроенето, Русе, РУ "А. Кънчев", 1992, 10.Патарински, П. Д. Технология на
машиностроенето, Ч. II, III, С., Техника, 1975, 11.Гатев, Г., В. Георгиев. Ръководство за
упражнения по технология на машиностроенето, С., Техника, 1987, 12. Тошев, Ив., Методично
пособие за разработване на курсов проект по технология на машиностроенето, Сливен 2002,
13. Маталин, А. А. Технология машиностроения, Л., Машиностроение, 1985, 14. Гатев Г. К. и
др. Ръководство за курсово проектиране по технология на машиностроенето, С., Техника, 1980.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Програмиране на машини с ЦПУ

Код: P2sCTM18

Вид на обучението:

Часове за седмица:

Лекции,
Лабораторни упражнения,
Курсова работа

Л – 2 часа,
ЛУ – 2 часа,
КР

Семестър: 3
Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:
доц. д-р инж. Михаела Топалова
(ИПФ-Сливен), e-mail: m_topalova@tu-sofia.bg,
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженернопедагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, изравнително
обучение за образователно-квалификационна степен „магистър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да изучат и да могат да прилагат
принципите и методите за автоматизирано и ръчно програмиране на пробивно-фрезови,
стругови и стругово-фрезови машини с ЦПУ, да познават системните функции и процедурите
за работа с модула TopSolid’CAM на системата за инженерно проектиране TopSolid, да
разработват технологии за обработване в тази среда, да генерират и разработват управляващи
програми с ISO кодове.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: въведение в програмирането на машини
с ЦПУ; програмиране на машини с ЦПУ с ISO кодове; програмиране на машини с ЦПУ с
модула TopSolid’CAM; създаване на технологичен процес за 2.5, 3, 4 и 5-осна фрезова
обработка; създаване на технологичен процес за стругова обработка; стругова и фрезова
обработка на стругови центри; генериране на CNC програми.
ПРЕДПОСТАВКИ: Компютърни системи за проектиране в машиностроенето I, Рязане на
материалите и режещи инструменти, Инструментални машини, Инструментална и
технологична екипировка, Технология на машиностроенето.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с мултимедийна презентация, лабораторни
упражнения и курсова работа с приложение на CAD/CAM системи.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Серия от точки от лабораторни упражнения,
разработване и защита на курсова работа и разработване на практическа задача в средата на
модула TopSolid’CAM.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Топалова М.Д. Ръководство за лабораторни
упражнения по автоматизация и роботизация на машиностроителното производство. С., ИПК
на ТУ-София, 1997. 2. Хаджийски П. Програмиране на CNC машини. ТУ – София, 2010. 3.
Документация за тренировка с TopSolid’CAM (www.topsolid.com).

