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МТФ МТФ -- СтруктураСтруктураМТФ МТФ -- СтруктураСтруктура

СИМУЛАЦИОННО 
МОДЕЛИРАНЕ В 
ИНДУСТРИЯТА

СИМУЛАЦИОННО 
МОДЕЛИРАНЕ В 
ИНДУСТРИЯТА

ЕКОЛОГИЧНИ 
ТЕХНОЛОГИИ И 
УПРАВЛЕНИЕ

ЕКОЛОГИЧНИ 
ТЕХНОЛОГИИ И 
УПРАВЛЕНИЕ

CAD/CAM/CAE CAD/CAM/CAE 
в индустриятав индустрията
CAD/CAM/CAE CAD/CAM/CAE 
в индустриятав индустрията

ИНДУСТРИЯТАИНДУСТРИЯТА УПРАВЛЕНИЕУПРАВЛЕНИЕ

ММ Т ФТ ФМашинноМашинно--Технологичен ФакултетТехнологичен Факултет

ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЕХНОЛОГИЯ НА 
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И МЕТАЛОРЕЖЕЩИ И МЕТАЛОРЕЖЕЩИ 
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Катедра “Технология на машиностроенетоКатедра “Технология на машиностроенето

МТФ МТФ -- КатедриКатедриМТФ МТФ -- КатедриКатедри
Катедра Технология на машиностроенето 
и металорежещи машини”
Катедра Технология на машиностроенето 
и металорежещи машини”

Състав на катедрата: 21 преподаватели, 4 ИТ-персоналСъстав на катедрата: 21 преподаватели, 4 ИТ-персоналСъстав на катедрата: 21 преподаватели, 4 ИТ персонал
С научни звания: 3 професори, 13 доценти, 5 асистенти
С научни степени: 4 д.т.н. (19%) и 14 доктор-инженери (67%)
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С научни степени: 4 д.т.н. (19%) и 14 доктор-инженери (67%)
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и металорежещи машини”
Катедра “Технология на машиностроенето 
и металорежещи машини”

МТФ МТФ -- КатедриКатедриМТФ МТФ -- КатедриКатедри

УЧЕБНА ДЕЙНОСТУЧЕБНА ДЕЙНОСТУЧЕБНА ДЕЙНОСТУЧЕБНА ДЕЙНОСТ
и металорежещи машинии металорежещи машини

Преподавателите от катедрата обучават на български, немски и
ф 9 ф ТУ С ф (МТФ МФ ТФ ЕМФ

Преподавателите от катедрата обучават на български, немски и
ф 9 ф ТУ С ф (МТФ МФ ТФ ЕМФфренски език студенти от 9 факултета на ТУ-София (МТФ, МФ, ТФ, ЕМФ,
СФ, ФКСУ, ФЕТТ, ФаГИОПМ и ФО), филиалите в Пловдив и Сливен, и
Колежа по машиностроене към ТУ София по 32 дисциплини в
бакалавърската степен и 16 дисциплини в магистърската степен.

френски език студенти от 9 факултета на ТУ-София (МТФ, МФ, ТФ, ЕМФ,
СФ, ФКСУ, ФЕТТ, ФаГИОПМ и ФО), филиалите в Пловдив и Сливен, и
Колежа по машиностроене към ТУ София по 32 дисциплини в
бакалавърската степен и 16 дисциплини в магистърската степен.р д ц р

Лабораторните упражнения се провеждат в добре оборудвани
компютърни зали със съвременен софтуер, симулатори за ММ с ЦПУ и
модерни металорежещи машини.

р д ц р

Лабораторните упражнения се провеждат в добре оборудвани
компютърни зали със съвременен софтуер, симулатори за ММ с ЦПУ и
модерни металорежещи машини.д р р щд р р щ

ДИСЕРТАЦИИДИСЕРТАЦИИДИСЕРТАЦИИДИСЕРТАЦИИ
В катедрата са защитени 6 дисертации за получаване на научната

степен “доктор на техническите науки” и 77 дисертации за научната и
В катедрата са защитени 6 дисертации за получаване на научната

степен “доктор на техническите науки” и 77 дисертации за научната и
образователна степен “доктор” (ктн).

Понастоящем се обучават 8 докторанти.

образователна степен “доктор” (ктн).

Понастоящем се обучават 8 докторанти.
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и металорежещи машинии металорежещи машини

Машина ШУ 322.21 с люнет 
и устройство за АК

Машина ШУ 322.21 с люнет 
и устройство за АК

Реконфигуриране на 
металорежещи машини
Реконфигуриране на 
металорежещи машини

Разработване на технологии 
в CAD/CAM за CNC-машини
Разработване на технологии 
в CAD/CAM за CNC-машини

Апарати за магнитно-
импулсно уякчаване на 
инструменти и детайли

Апарати за магнитно-
импулсно уякчаване на 
инструменти и детайли

Реконфигурираща се 
работна станция

Реконфигурираща се 
работна станция

3D модел на РММ за 
РСД и ПКД

3D модел на РММ за 
РСД и ПКД
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НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИНАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИНАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИНАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

и металорежещи машинии металорежещи машини

Броят на научните публикации на катедрата в последните 10
години е 423, като 96 (23%) са публикации в чужбина.
Броят на научните публикации на катедрата в последните 10

години е 423, като 96 (23%) са публикации в чужбина.

КНИГИКНИГИКНИГИКНИГИКНИГИКНИГИКНИГИКНИГИ
Членовете на катедрата са издали над 150 книги –

монографии, учебници и учебни пособия на български, немски и
френски език

Членовете на катедрата са издали над 150 книги –
монографии, учебници и учебни пособия на български, немски и
френски езикфренски език.

С учебна литература са осигурени по-голямата част от
основните дисциплини, които катедрата води в МТФ, Факултета

френски език.

С учебна литература са осигурени по-голямата част от
основните дисциплини, които катедрата води в МТФ, Факултета
за германско инженерно обучение, Франкофонския отдел и
останалите факултети и филиали на ТУ София.
за германско инженерно обучение, Франкофонския отдел и
останалите факултети и филиали на ТУ София.
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ДИПЛОМИРАНЕ ДИПЛОМИРАНЕ ДИПЛОМИРАНЕ ДИПЛОМИРАНЕ 
С 78 б 23С 78 б 23

и металорежещи машини”и металорежещи машини”

Средногодишно в катедрата се дипломират 78 бакалаври и 23 магистри.
Резултатите от основната част на дипломните работи (над 80%) намират

пряко приложение в индустрията и учебния процес.

Средногодишно в катедрата се дипломират 78 бакалаври и 23 магистри.
Резултатите от основната част на дипломните работи (над 80%) намират

пряко приложение в индустрията и учебния процес.

Машината за термично рязане “DYNAMIC – СМ-DD-1H” на фирмата
“РЕД СТИИЛ ЕООД” получи златен медал на Пловдивския панаир - 2010 г.

Конструкцията на тази машина е проектирана чрез магистърската

Машината за термично рязане “DYNAMIC – СМ-DD-1H” на фирмата
“РЕД СТИИЛ ЕООД” получи златен медал на Пловдивския панаир - 2010 г.

Конструкцията на тази машина е проектирана чрез магистърскатаКонструкцията на тази машина е проектирана чрез магистърската
дипломна работа на бак. инж. Йордан Трифонов, с науч. р-л проф. д.т.н.
Г. Попов

Конструкцията на тази машина е проектирана чрез магистърската
дипломна работа на бак. инж. Йордан Трифонов, с науч. р-л проф. д.т.н.
Г. Попов
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Катедра “Материалознание
и технология на материалите”
Катедра “Материалознание
и технология на материалите”
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Катедра “Материалознание
и технология на материалите”

МТФ МТФ -- КатедриКатедриМТФ МТФ -- КатедриКатедри

и технология на материалитеи технология на материалите

УЧЕБНА ДЕЙНОСТУЧЕБНА ДЕЙНОСТУЧЕБНА ДЕЙНОСТУЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Катедра Материалознание и технология нa материалитеКатедра Материалознание и технология нa материалитеКатедра Материалознание и технология нa материалите

провежда обучение по специални дисциплини от бакалавърските и
магистърските учебни планове на специалността МТТ и КПТМ.

б

Катедра Материалознание и технология нa материалите
провежда обучение по специални дисциплини от бакалавърските и
магистърските учебни планове на специалността МТТ и КПТМ.

бКатедрата провежда обучение по дисциплините
“Материалознание” и “Технология на материалите“ за студентите от
ФА, ЕФ, ЕМФ, МФ, МТФ, СФ и ТФ. Нейни преподаватели водят
курсове във Факултета за германско инженерно обучение и

Катедрата провежда обучение по дисциплините
“Материалознание” и “Технология на материалите“ за студентите от
ФА, ЕФ, ЕМФ, МФ, МТФ, СФ и ТФ. Нейни преподаватели водят
курсове във Факултета за германско инженерно обучение икурсове във Факултета за германско инженерно обучение и
промишлен мениджмънт и във Факултета за английско инженерно
обучение.

курсове във Факултета за германско инженерно обучение и
промишлен мениджмънт и във Факултета за английско инженерно
обучение.
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и технология на материалите”и технология на материалите”
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Катедра “Материалознание
и технология на материалите”

МТФ МТФ -- КатедриКатедриМТФ МТФ -- КатедриКатедри

НАУЧНОНАУЧНО--ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТНАУЧНОНАУЧНО--ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

и технология на материалите”и технология на материалите”

Научно-изследователската работа на
катедрата е насочена към проблеми,
свързани със създаване на нови,

Научно-изследователската работа на
катедрата е насочена към проблеми,
свързани със създаване на нови,
високоефективни материали; изуча-
ване поведението на материалите
при термично и механично въздей-

високоефективни материали; изуча-
ване поведението на материалите
при термично и механично въздей-
ствие; създаване на ефективни
металообработващи технологии.
ствие; създаване на ефективни
металообработващи технологии.



Катедра “Материалознание
и технология на материалите”
Катедра “Материалознание
и технология на материалите”

МТФ МТФ -- КатедриКатедриМТФ МТФ -- КатедриКатедри

НАУЧНОНАУЧНО--ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТНАУЧНОНАУЧНО--ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

и технология на материалитеи технология на материалите



НИЛ «Електрофизични технологии за 
термична обработка на металите- ЕФТОМ»
НИЛ «Електрофизични технологии за 
термична обработка на металите- ЕФТОМ»

НАУЧНОНАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТНАУЧНОНАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТНАУЧНОНАУЧНО--ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТНАУЧНОНАУЧНО--ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
НаучниНаучни изследванияизследвания вв областтаобластта нана химикохимико--термичнататермичната обработкаобработка вв

нискотемпературнанискотемпературна плазмаплазма;;

РазработванеРазработване нана технологиитехнологии заза йоннойонно азотиранеазотиране (йонно(йонно карбонитриране)карбонитриране)::;;
Производство,Производство, монтажмонтаж ии пусканепускане вв

действиедействие нана инсталацииинсталации заза азотиранеазотиранедействиедействие нана инсталацииинсталации заза азотиранеазотиране
(карбонитриране)(карбонитриране) вв тлеещтлеещ разрядразряд
(постояннотоков(постояннотоков илиили импулсен)импулсен);;;;

ВнедряванеВнедряване нана технологиитехнологии заза йоннойоннодрдр
азотиранеазотиране ии карбонитриранекарбонитриране нана детайлидетайли ии
инструментиинструменти;; ;;

УслугиУслуги заза йоннойонно азотиранеазотиране ии
карбонитриранекарбонитриране нана широкаширока гамагама детайлидетайли ии
инструментиинструменти сс различниразлични габаритигабарити..

НИЛНИЛ "ЕФТТОМ""ЕФТТОМ" ее внедрилавнедрила наднад 120120
инсталацииинсталации заза йоннойонно азотиранеазотиране ии
карбонитриране,карбонитриране, отот коитокоито 3333 вв чужбиначужбина --
САЩ,САЩ, Мексико,Мексико, Германия,Германия, Индонезия,Индонезия,
Иран,Иран, Турция,Турция, Русия,Русия, Украйна,Украйна, Полша,Полша,
Югославия,Югославия, СловакияСловакия ии БеларусБеларус.. www.efttom.com



МТФ МТФ -- КатедриКатедриМТФ МТФ -- КатедриКатедри

Катедра “Теория на механизмите и машините”Катедра “Теория на механизмите и машините”

СтруктурноСтруктурно метричен синтез и кинематичен анализметричен синтез и кинематичен анализСтруктурноСтруктурно метричен синтез и кинематичен анализметричен синтез и кинематичен анализ
НАУЧНОНАУЧНО--ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТНАУЧНОНАУЧНО--ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

СтруктурноСтруктурно--метричен синтез и кинематичен анализ, метричен синтез и кинематичен анализ, 
Проектиране на механизми, модули и средства за Проектиране на механизми, модули и средства за 
автоматизация;автоматизация;

СтруктурноСтруктурно--метричен синтез и кинематичен анализ, метричен синтез и кинематичен анализ, 
Проектиране на механизми, модули и средства за Проектиране на механизми, модули и средства за 
автоматизация;автоматизация;автоматизация;автоматизация;
Трептения, устойчивост, виброизолация, Трептения, устойчивост, виброизолация, 
виброзащита;виброзащита;

автоматизация;автоматизация;
Трептения, устойчивост, виброизолация, Трептения, устойчивост, виброизолация, 
виброзащита;виброзащита;
Динамичен анализ и синтез на машини;Динамичен анализ и синтез на машини;
Кинетични акумулатори на енергия. Динамика на Кинетични акумулатори на енергия. Динамика на 

роторни машинироторни машини

Динамичен анализ и синтез на машини;Динамичен анализ и синтез на машини;
Кинетични акумулатори на енергия. Динамика на Кинетични акумулатори на енергия. Динамика на 

роторни машинироторни машинироторни машини.роторни машини.роторни машини.роторни машини.

ВВ 5555 5151ВВ 5555 5151

ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ

ВВ катедратакатедрата саса защитенизащитени 5555 дисертации,дисертации, отот коитокоито 5151 заза
придобиванепридобиване нана научнитенаучните степенистепени “кандидат“кандидат нана
техническитетехническите науки”науки” ии “доктор”“доктор” ии 44 заза придобиванепридобиване

ВВ катедратакатедрата саса защитенизащитени 5555 дисертации,дисертации, отот коитокоито 5151 заза
придобиванепридобиване нана научнитенаучните степенистепени “кандидат“кандидат нана
техническитетехническите науки”науки” ии “доктор”“доктор” ии 44 заза придобиванепридобиванетехническитетехническите наукинауки ии доктордоктор ии 44 заза придобиванепридобиване
нана научнатанаучната степенстепен “доктор“доктор нана техническитетехническите науки”науки”..
техническитетехническите наукинауки ии доктордоктор ии 44 заза придобиванепридобиване
нана научнатанаучната степенстепен “доктор“доктор нана техническитетехническите науки”науки”..



Катедра “Теория на механизмите и машините”Катедра “Теория на механизмите и машините”
МТФ МТФ -- КатедриКатедриМТФ МТФ -- КатедриКатедри

ЛАБОРАТОРНА БАЗАЛАБОРАТОРНА БАЗАЛАБОРАТОРНА БАЗАЛАБОРАТОРНА БАЗА



Катедра “Теория на механизмите и машините”Катедра “Теория на механизмите и машините”
МТФ МТФ -- КатедриКатедриМТФ МТФ -- КатедриКатедри

ДОСТИЖЕНИЯТА В ИНОВАЦИИТЕДОСТИЖЕНИЯТА В ИНОВАЦИИТЕДОСТИЖЕНИЯТА В ИНОВАЦИИТЕДОСТИЖЕНИЯТА В ИНОВАЦИИТЕ



Катедра “Теория на механизмите и машините”Катедра “Теория на механизмите и машините”
МТФ МТФ -- КатедриКатедриМТФ МТФ -- КатедриКатедри

ДОСТИЖЕНИЯТА В ДОСТИЖЕНИЯТА В 
ИНОВАЦИИТЕИНОВАЦИИТЕ
ДОСТИЖЕНИЯТА В ДОСТИЖЕНИЯТА В 
ИНОВАЦИИТЕИНОВАЦИИТЕ



НАУЧНОНАУЧНО--ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 
О О ОО О О

НАУЧНОНАУЧНО--ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 
О О ОО О ОРАБОТА и ЛАБОРАТОРИИРАБОТА и ЛАБОРАТОРИИРАБОТА и ЛАБОРАТОРИИРАБОТА и ЛАБОРАТОРИИ

Обем на Обем на 
изследователската 
и развойна работа 
в МТФ

изследователската 
и развойна работа 
в МТФв МТФв МТФ



ЛабораторииЛабораторииЛабораторииЛаборатории

НИЛ СИМУЛАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ

С 1992 ЕС

НИЛ „СИМУЛАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ
В ИНДУСТРИЯТА”

Създадена през януари 1992г. по проект на ЕС
(PHARE) TEMPUS JEP 2605, като звено за
изграждане на университетско обучение по
дискретно симулационно моделиранед с ре о с улац о о одел ра е

Основател и ръководител - доц. д-р Иларио
Астинов.
Специализирал в Англия, Германия, Италия,
Португалия и САЩ. Гост-преподавател в
Англия и Германия.

СМИ осигурява обучението на студенти,
стажанти, дипломанти и докторанти в 3
факултета на ТУС – МТФ, ФТ и ЕФ.ф у
Дисциплините са в областта на:

• автоматизация на инженерния труд;
• дискретната симулация;
• електронно обучение и Интернет

22

• електронно обучение и Интернет
технологии;

• управление на проекти.



ЛабораторииЛабораторииЛабораторииЛаборатории
НИЛ „СИМУЛАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ В ИНДУСТРИЯТА”

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА

Насоки:
• дискретната симулация (анализ на• дискретната симулация (анализ на

производствени системи, складови
стопанства, трафик)

• електронно обучение (графични
симулатори индустриални методи)

Основни партньори:

23



ЛабораторииЛабораторииЛабораторииЛаборатории
НИЛ „СИМУЛАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ В ИНДУСТРИЯТА”

Основно фокусирани в използване на
графична симулация и модерни дидактични

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА

методи за разработка на учебни модули,
ползващи технологията на електронното
обучение.

Канцлерът на ФРГ г-н Шрьодер отдели над 30
мин. за да разгледа разработените от СМИ
продукти за електронно обучение за нуждите
на Robert Bosch GmbH.

СМИ е основен разработчик на такива модули
за:

Media Programme

24



ЛабораторииЛабораторииЛабораторииЛаборатории
НИЛ „СИМУЛАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ В ИНДУСТРИЯТА”

ВНЕДРЯВАНИЯ ПО СВЕТА

ЕВРОПА
Белгия, България, Кипър, 
Германия, Люксембург, 
Полша, Испания, , ,
Швейцария, Англия, 
Франция АЗИЯ

Виетнам, Малайзия, 
Индия, Филипините, 

ЛАТИНСКА АМЕРИКА
Колумбия, 
Доминиканска

АФРИКА
Алжир, Египет, 
Е М БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Тайланд

Доминиканска 
Република, Перу

Етиопия, Мароко, 
ЮАР Дубай, Кувеит, 

Сирия, Турция, 
Обединени Арабски 
Емирствар

25



НИЛ “Е ”НИЛ “Е ”

ЛабораторииЛабораторииЛабораторииЛаборатории

НИЛ “Екологични технологии и управление”НИЛ “Екологични технологии и управление”



ЛабораторииЛабораторииЛабораторииЛаборатории
НИЛ “Екологични 

”
НИЛ “Екологични 

”технологии и управление”технологии и управление”



ЛабораторииЛабораторииЛабораторииЛаборатории
НИЛ “Екологични 

”
НИЛ “Екологични 

”технологии и управление”технологии и управление”



НИЛ “Екологични НИЛ “Екологични 

ЛабораторииЛабораторииЛабораторииЛаборатории

технологии и управление”технологии и управление”



Н И Л а б о р а т о р и яН И Л а б о р а т о р и яН И Л а б о р а т о р и яН И Л а б о р а т о р и я

ЛабораторииЛабораторииЛабораторииЛаборатории

От идеята до прототипа ...От идеята до прототипа ...

Н И Л а б о р а т о р и яН И Л а б о р а т о р и я
“CAD/CAM/CAE “CAD/CAM/CAE вв ИндустриятаИндустрията””
Н И Л а б о р а т о р и яН И Л а б о р а т о р и я

“CAD/CAM/CAE “CAD/CAM/CAE вв ИндустриятаИндустрията””
член начлен начлен начлен начлен начлен на
Център за върхови постиженияЦентър за върхови постижения
(Centre of Excellence)(Centre of Excellence)

член начлен на
Център за върхови постиженияЦентър за върхови постижения
(Centre of Excellence)(Centre of Excellence)

За насЗа насЗа насЗа насЗа насЗа насЗа насЗа нас
Лаб. "CAD/CAM/CAE в Индустрията",
МТФ, при НИС на ТУ- София, е
създадена през 1988 по проект

Лаб. "CAD/CAM/CAE в Индустрията",
МТФ, при НИС на ТУ- София, е
създадена през 1988 по проект

ИнфраструктураИнфраструктураИнфраструктураИнфраструктура

UNIDO и доразвита по програма
TEMPUS.

От 1993г, Лабораторията самофи-
й

UNIDO и доразвита по програма
TEMPUS.

От 1993г, Лабораторията самофи-
йнансира своята дейност чрез

сътрудничество с академични и
индустриални партньори.

До днес Лабораторията е

нансира своята дейност чрез
сътрудничество с академични и
индустриални партньори.

До днес Лабораторията еДо днес Лабораторията е
реализирала успешно над 80
проекта с фирми от България,
Европа и САЩ.

До днес Лабораторията е
реализирала успешно над 80
проекта с фирми от България,
Европа и САЩ.

Годишно тук се обучават над 80
студенти, дипломанти и докторанти.
Годишно тук се обучават над 80
студенти, дипломанти и докторанти.



ЛабораторииЛабораторииЛабораторииЛаборатории
НИЛ “CAD/CAM/CAE в Индустрията”НИЛ “CAD/CAM/CAE в Индустрията”

ЕкипЕкипЕкипЕкип
СъставътСъставът нана ЛабораториятаЛабораторията включвавключва високовисоко квалифицираниквалифицирани
инженериинженери ::
ВВ областтаобластта нана CCAD/CAM/AD/CAM/

CAECAE технологиитетехнологиите работятработят
12121212 инженериинженери сс индустриаиндустриа--
ленлен опитопит..

Области на Области на Области на Области на 

КонцептуаленКонцептуален дизайндизайн

Области на Области на 
дейностдейност
Области на Области на 
дейностдейност
КонцептуаленКонцептуален дизайндизайн

ИзготвянеИзготвяне нана 33DD моделимодели ии конструктивнаконструктивна документациядокументация

СтруктурниСтруктурни анализианализи ии оптимизацияоптимизация

КонематичниКонематични ии динамичнидинамични анализианализи

РазработванеРазработване нана PDMPDM софтуерсофтуер

БързоБързо изготвянеизготвяне нана прототипипрототипи ии формообразуващиформообразуващи инструментиинструменти

Pro/Engineer®Pro/Engineer® –– ДемоДемо центърцентър

БързоБързо изготвянеизготвяне нана прототипипрототипи ии формообразуващиформообразуващи инструментиинструменти



Примерни проектиПримерни проектиПримерни проектиПримерни проекти

ЛабораторииЛабораторииЛабораторииЛаборатории
НИЛ “CAD/CAM/CAE в Индустрията”НИЛ “CAD/CAM/CAE в Индустрията”

Примерни проектиПримерни проектиПримерни проектиПримерни проекти
Проект: Цялостно концепиране и проектиране на струг с ЦПУ 
FM360CNC (ЗММ “Металик” АД) 
Проект: Цялостно концепиране и проектиране на струг с ЦПУ 
FM360CNC (ЗММ “Металик” АД) 



Примерни проектиПримерни проектиПримерни проектиПримерни проекти

ЛабораторииЛабораторииЛабораторииЛаборатории
НИЛ “CAD/CAM/CAE в Индустрията”НИЛ “CAD/CAM/CAE в Индустрията”

Примерни проектиПримерни проектиПримерни проектиПримерни проекти
Проект: Scientific Submarine Design Verification/ DELTICA/ Scientific Submarine Design Verification/ DELTICA/ USUSААПроект: Scientific Submarine Design Verification/ DELTICA/ Scientific Submarine Design Verification/ DELTICA/ USUSАА

33DD моделмодел FEFE моделмодел

ФизическиФизически прототиппрототип CFDCFD симулациясимулация



П  П  П  П  

ЛабораторииЛабораторииЛабораторииЛаборатории
НИЛ “CAD/CAM/CAE в Индустрията”НИЛ “CAD/CAM/CAE в Индустрията”

Примерни проектиПримерни проектиПримерни проектиПримерни проекти
Проект: Фамилия ударно-пробивни електроинструменти с иновативна
ударна с-ма с контролиран резонанс SparkHammer (“СПАРКИ ЕЛТОС” АД)
Проект: Фамилия ударно-пробивни електроинструменти с иновативна
ударна с-ма с контролиран резонанс SparkHammer (“СПАРКИ ЕЛТОС” АД)уд р р р р p ( Д)
С подкрепата на НИФ към ИАНМСП
уд р р р р p ( Д)
С подкрепата на НИФ към ИАНМСП



ЛабораторииЛабораторииЛабораторииЛаборатории
НИЛ “CAD/CAM/CAE в Индустрията”НИЛ “CAD/CAM/CAE в Индустрията”

Примерни проектиПримерни проектиПримерни проектиПримерни проекти
Проект: Концептуално разитие, дизайн и цялостно 
проектиране на фамилия мотокари (NEXEN Group/UK)
Проект: Концептуално разитие, дизайн и цялостно 
проектиране на фамилия мотокари (NEXEN Group/UK)р р ф р ( p )р р ф р ( p )



ЛабораторииЛабораторииЛабораторииЛаборатории
НИЛ “CAD/CAM/CAE в Индустрията”НИЛ “CAD/CAM/CAE в Индустрията”

Проект по 7Проект по 7--ма рамкова програмама рамкова програмаПроект по 7Проект по 7--ма рамкова програмама рамкова програма
Проект: Fluid Optimisation Workflows for Highly Effective Automotive 
Development Processes/FlowHead
Проект: Fluid Optimisation Workflows for Highly Effective Automotive 
Development Processes/FlowHeadDevelopment Processes/FlowHeadDevelopment Processes/FlowHead

Пaртньори:Пaртньори:



И  И  И  И  

ЛабораторииЛабораторииЛабораторииЛаборатории
НИЛ “CAD/CAM/CAE в Индустрията”НИЛ “CAD/CAM/CAE в Индустрията”

Индустриални партньориИндустриални партньори::Индустриални партньориИндустриални партньори::

SPARKY M&T - GermanySPARKY M&T - Germany

NEXEN Group – UK/TaiwanNEXEN Group – UK/Taiwan

Industrie Hansa - GermanyIndustrie Hansa - Germany

SPARKY M&T - GermanySPARKY M&T - Germany

MAHA Group - GermanyMAHA Group - Germany

ASSETIUM FranceASSETIUM France

ViTECHNOLOGY - FranceViTECHNOLOGY - France

SIGUREN Ingénierie - FranceSIGUREN Ingénierie - France

ASSETIUM - FranceASSETIUM - France

C.M.S. s.p.a. - ItalyC.M.S. s.p.a. - Italy

DELTICA - USADELTICA - USA

GENMARK Automation - USAGENMARK Automation - USA

TYCO Electronics, USATYCO Electronics, USA

Spesima GmbH - BulgariaSpesima GmbH - Bulgaria

ZMM Metallik Jsc. - BulgariaZMM Metallik Jsc. - Bulgaria

SensorNite – BulgariaSensorNite – Bulgaria

OPTELA – optical technologies АD – Bulgaria 
и много други...
OPTELA – optical technologies АD – Bulgaria 
и много други...

gg



ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ТУТУ--София, НаучноСофия, Научно--Изследователски СекторИзследователски Сектор
ЛабЛаб..“CAD/CAM/CAE в индустрията”“CAD/CAM/CAE в индустрията”
ТУТУ--София, НаучноСофия, Научно--Изследователски СекторИзследователски Сектор
ЛабЛаб..“CAD/CAM/CAE в индустрията”“CAD/CAM/CAE в индустрията”

П  Р  О  Е  К  ТП  Р  О  Е  К  Т
CENTRE OF EXCELLENCECENTRE OF EXCELLENCE

П  Р  О  Е  К  ТП  Р  О  Е  К  Т
CENTRE OF EXCELLENCECENTRE OF EXCELLENCECENTRE OF EXCELLENCECENTRE OF EXCELLENCE

www.cewww.ce--tus.eu tus.eu 

CENTRE OF EXCELLENCECENTRE OF EXCELLENCE

www.cewww.ce--tus.eu tus.eu 
„Иновационен център за„Иновационен център за

върхови научни постижения, развитиевърхови научни постижения, развитие ии трансфертрансфер
на технологии” с насоченост в областта нана технологии” с насоченост в областта на

„Иновационен център за„Иновационен център за
върхови научни постижения, развитиевърхови научни постижения, развитие ии трансфертрансфер

на технологии” с насоченост в областта нана технологии” с насоченост в областта нана технологии , с  насоченост в областта нана технологии , с  насоченост в областта на
микроелектромеханични системимикроелектромеханични системи//МЕМСМЕМС//

и рекупериране на енергияи рекупериране на енергия””

на технологии , с  насоченост в областта нана технологии , с  насоченост в областта на
микроелектромеханични системимикроелектромеханични системи//МЕМСМЕМС//

и рекупериране на енергияи рекупериране на енергия””р у р р рр у р р рр у р р рр у р р р



Цели на проектаЦели на проектаЦели на проектаЦели на проекта

Център за върхови постиженияЦентър за върхови постижения

Цели на проектаЦели на проектаЦели на проектаЦели на проекта

СС «Ц«ЦСтратегическатаСтратегическата целцел нана «Център«Център заза върховивърхови научнинаучни
постижения,постижения, развитиеразвитие ии трансфертрансфер нана технологиитехнологии
(ЦВП)/(ЦВП)/CentreCentre OfOf ExcellenceExcellence»» ее създаванесъздаване вв ТУТУ--СофияСофия нана
научнанаучна инфраструктураинфраструктура ии условияусловия заза върховивърховинаучнанаучна инфраструктураинфраструктура ии условияусловия заза върховивърхови
изследванияизследвания ии развитиеразвитие вв областтаобластта нана::

виртуалното инженерствовиртуалното инженерство;;
  (МЕМС)  (МЕМС)микроелектромеханични системи (МЕМС)микроелектромеханични системи (МЕМС);;

механични системи за рекупериране на енергиямеханични системи за рекупериране на енергия;;
усъвършенстване на човешките ресурси усъвършенстване на човешките ресурси ии обучение обучение 
ориентирано към бъдещата икономика на знаниетоориентирано към бъдещата икономика на знанието;;

НаучноНаучно--изследователскитеизследователските целицели саса фокусиранифокусирани върхувърху
подходиподходи,, методиметоди ии обменобмен нана знания,знания, опитопит ии ""knowknow--howhow"" вв

ориентирано към бъдещата икономика на знаниетоориентирано към бъдещата икономика на знанието;;

подходиподходи,, методиметоди ии обменобмен нана знания,знания, опитопит ии knowknow howhow вв
съчетаванесъчетаване нана технологиитетехнологиите нана виртуалнотовиртуалното инженерствоинженерство
ии технологиитетехнологиите заза бързобързо микропроизводствомикропроизводство заза подпоподпо--
маганемагане нана конкурентноспособносттаконкурентноспособността нана БългарскатаБългарскатамаганемагане нана конкурентноспособносттаконкурентноспособността нана БългарскатаБългарската
индустрияиндустрия..



Участници в проектаУчастници в проектаУчастници в проектаУчастници в проекта

Център за върхови постиженияЦентър за върхови постижения

Участници в проектаУчастници в проектаУчастници в проектаУчастници в проекта

СъздаванетоСъздаването нана центърацентъра ee нана основатаосновата нана лаборалабора--
ториитории отот 55 факултетафакултета нана ТУТУ--СофияСофия ии целицели дада сесе
развиеразвие средасреда заза върховивърхови научнинаучни постиженияпостижения коятокояторазвиеразвие средасреда заза върховивърхови научнинаучни постижения,постижения, коятокоято
дада станестане естественестествен ии конкурентноспособенконкурентноспособен център,център,
кактокакто заза изследванеизследване нана иновативнииновативни процесипроцеси ии
системи,системи, такатака ии заза обучениеобучение нана студенти,студенти, докторантидокторантисистеми,системи, такатака ии заза обучениеобучение нана студенти,студенти, докторантидокторанти
ии младимлади учениучени..



О   О   О   О   

Център за върхови постиженияЦентър за върхови постижения

Очаквани дългосрочни Очаквани дългосрочни 
резултатирезултати
Очаквани дългосрочни Очаквани дългосрочни 
резултатирезултати

ПодобряванеПодобряване условиятаусловията заза ефективноефективно обучениеобучение нана
студентистуденти докторантидокторанти ии младимлади учениучени отот ТУТУ--СофияСофия ии ототстуденти,студенти, докторантидокторанти ии младимлади учениучени отот ТУТУ--СофияСофия ии отот
другидруги институции,институции, сс голямголям дългосрочендългосрочен ефектефект върхувърху
индустриятаиндустрията..

УвеличаванеУвеличаване нана възможноститевъзможностите нана индустриалнитеиндустриалните
компаниикомпании вв БългарияБългария (МСП)(МСП) заза достъпдостъп додо високивисоки
технологиитехнологии припри развитиеразвитие нана иновативнииновативни процесипроцеси ии
системи,системи, кактокакто ии попо--активенактивен обменобмен нана идеи,идеи, койтокойто ее,, ,,
отот особенаособена важностважност заза устойчивоустойчиво повишаванеповишаване нана
конкурентоспособносттаконкурентоспособността нана икономикатаикономиката нини..



И фИ фИ фИ ф

Център за върхови постиженияЦентър за върхови постижения

ИнфраструктураИнфраструктураИнфраструктураИнфраструктура

LasertecLasertec 4040

SolidSolid ScapeScape
RR6666++



МТФ МТФ --Награди Награди МТФ МТФ --Награди Награди 



МТФ МТФ --Награди Награди МТФ МТФ --Награди Награди 

“Питагор”“Питагор” 20092009
“Икар” 2008 “Икар” 2008 
за иновативностза иновативност

Почетна грамота заПочетна грамота за
Иновативна научноИновативна научно--
изследователска изследователска 
организация на 2009горганизация на 2009г



МТФ МТФ –– Области на развитиеОбласти на развитиеМТФ МТФ –– Области на развитиеОбласти на развитиеМТФ МТФ Области на развитиеОбласти на развитиеМТФ МТФ Области на развитиеОбласти на развитие



65 години65 години65 од
МТФ
65 од
МТФ

“Ние трябва да научим“Ние трябва да научимНие трябва да научим Ние трябва да научим 
нашите студенти да правят нашите студенти да правят 
това, на което не сме ги това, на което не сме ги 

учили”учили”училиучили

Проф. Ангел БалевскиПроф. Ангел Балевски


