
 

N CAM/CAD функции  и характеристики по групи Тежест, точки Общо 

Графичен потребителски интерфейс 
1 Стандартен потребителски интерфейс в стил Windows 1   
2 Възможност за персонализиране на екранните менюта 1   
3 Поддръжка на езика на потребителя 1   

CAD функционалност 

4 

Включени ли са в цената стандартни транслатори и такива от най-
разпространените CAD системи - IGES, Parasolid, SAT (ACIS), DWG, DXF, 
CADL, VDA, STL и ASCII, както и SolidWorks, Autodesk, Solid Edge, CATIA, 
PTC. 

По 1 точка за 
всеки 

наличен 
транслатор 

  

5 
Възможности за създаване, импортиране и експортиране на сложни 
обекти, като Solid, NURBS криви и повърхнини в CAM софтуера 

По 1 точка за 
всеки 

поддържан 
обект 

  

6 Възможност за асемблиране на възли вътре в CAM 3   

7 
Асоциативност  за автоматично отразяване промени на изходния CAD 
модел в CAM инструменталните пътища 

5   

8 
Възможност за директно динамично редактиране на Solid/NURBS криви 
и повърхнини в CAM софтуера 

5   

9 
Възможности за създаване на 3D/2D модел в CAM софтуера от 
съществуваш чертеж 

3   

CAM функционалност 

10 
Може ли системата да генерира бързо и лесно 2D инструментални 
пътища за механични обработки 

От 0 до 8 
точки 

  

Оценката се извършва чрез изпълнение на фирмен пример с реален детайл, при които се оценяват: 

 Време за импортиране на модел от CAD системата  (минути) 

 Време за подготовка на детайла в CAM продукта 

 Време за генериране на инструментални пътища и пост процесиране 

 Време за симулация на рязането с G-кода след пост процесора 

 Време за генериране на технологична документация, вкл. между операционни състояния и 

инструкции за производството  

 Машинно време за механична обработка 

 Общо време на цикъла от горните операции ( незавършен цикъл 0, най-бавно време 1, най-бърз 

цикъл – 5) 

 Качество на машинната обработка (ниско 0, средно 1, високо 3) 

11 
Може ли системата да генерира бързо и лесно 2D инструментални 
пътища за механични обработки 

От 0 до 8 
точки 

  

Оценката се извършва чрез изпълнение на фирмен пример с реален детайл, при които се оценяват: 

 Време за импортиране на модел от CAD системата  (минути) 

 Време за подготовка на детайла в CAM продукта 

 Време за генериране на инструментални пътища и пост процесиране 

 Време за симулация на рязането с G-кода след пост процесора 

 Време за генериране на технологична документация, вкл. между операционни състояния и 

инструкции за производството  

 Машинно време за механична обработка 

 Общо време на цикъла от горните операции ( незавършен цикъл 0, най-бавно време 1, най-бърз 

цикъл – 5) 

 Качество на машинната обработка (ниско 0, средно 1, високо 3) 

12 Може ли системата да обработва геометрия на повърхнини 1   



13 Може ли системата да обработва геометрия на Solid модели 1   

14 
Може ли системата да разпознава автоматично Solid фючъри за 
механична обработка (отвори/слотове, др.) 

3   

15 Може ли системата да генерира инструментални пътища по 2D криви 1   
16 Може ли системата да генерира инструментални пътища по 3D криви 3   

17 
Може ли системата да генерира един единствен път на инструмента за 
механична обработка на множество свързани повърхнини 

5   

18 
Има ли асоциативна свързаност между 3D модела на детайла и 
генерираните инструментални пътища 

5   

19 
Колко различни алтернативни  стратегии за механична обработка 
предлага CAM софтуера 

По 1 точка за 
всяка 

  

20 Може ли системата автоматично да изчислява подаване и обороти 
По 1 точка за 

всяко 
  

21 Има ли автоматично предупреждаване за колизии и подрязване. 3   

22 
Може ли ръчно да се „прескачат“ предупреждения за колизии и 
подрязване. 

3   

23 
Може ли CAM софтуера да оптимизира автоматично скоростите на 
подаване (в зависимост от количеството материал за рязане). 

3   

24 
Може ли CAM софтуерът да се адаптира към вашата машина – т.е. да 
генерира инструментални пътища, поддържани от съответната машина. 

1   

24 
Може ли CAM  системата да извършва визуална симулация на процеса 
на рязане от генерираните инструментални пътища (вътрешно) 

1   

25 
Може ли CAM системата да извършва визуална симулация на процеса 
на рязане от пост процесиране за съответната машина NC код (външно) 

5   

26 
Може ли CAM системата да извършва пълна  визуална машинна 
симулация върху 3D кинематичен модел на  машината от G-кода след 
пост процесора 

5   

27 
Може ли CAM системата да създава и използва многократно шаблони 
на механични обработки 

5   

Пост процесиране и генериране на NC код 

28 
Генериране на NC код чрез пост процесиране (алтернативно – директен 
изход от CAM) 

5 за пост 
проц. 

0 за дир. 
изход 

  

29 Включени ли са в цената пост процесори за вашите CNC машини 5   

30 
Има ли налична библиотека от пост-процесори за On-Line зареждане, 
при нужда 

2   

31 
Предлага ли CAM системата софтуер за създаване на собствени пост 
процесори 

5   

Обща информация за софтуера 

32 
Предлага ли се пълна CAD и CAM функционалност в един и същи 
софтуерен продукт 

5   

33 Дали разработчикът на софтуера е водещ както в CAD, така и в CAM 5   

34 
Предлага ли разработчикът допълващи продукти за добавяне при нужда 
(Mold, FEM/FEA, PDM, MES) 

5   

35 

Предлага ли разработчикът път за надграждане към по-висока 
функционалност ( 5 оси, струго-фрезови центри, EDM машини и 
електроди, програмиране на мерителни глави и процедури, управление 
на инструменти и приспособления, управление на данните и ресурсите 
в цеха, DNC) 

По 1 т за 
всяка 

предлагана 
опция 

  

36 Предлага ли се мрежово лицензиране на продукта 3   

37 
Предлага ли се директна техническа поддръжка от разработчика през 
Internet 

2   

38 Колко потребители в страната ползват този CAM софтуер 
По 1 точка за 

всеки 
  

Политики за поддръжка и обновяване на софтуера 



39 Има ли основно обновена версия на  софтуера всяка годината 2   
Обучение и техническа поддръжка на потребителите 

40 
Предлага ли се обучение на потребителите на потребителя на български 
език 

5   

41 
Предлага ли се отдалечено обучение на потребителите без откъсване от 
производството 

5   

42 
Какъв обем обучение е необходим за достигане на пълна 
производителност на потребителите 

1 седм. – 5 
2 седм. – 3 
3 седм. – 1 
4 седм. - 0 

  

43 
Колко сертифицирани CAM експерта има обучаващата организация, по 
CV и сертификати 

По 3 за всеки   

44 
Има ли налична писмена методика за обучение и сертификация на 
потребителите на CAM софтуера 

5   

45 
Предлага ли се допълнително On-line съпровождане на потребителите в 
производствени условия след  обучението 

1 месец – 1 т 
2 месеца -2 т 
3 месеца – 5 т 

  

46 
Предлага ли се безплатно обучение на потребителите при доставка на 
основно обновена версия на CAM продукта 

5   

47 
Предлагат ли се безплатни консултации за решаване на проблеми по 
телефон, ел. поща или факс 

3   

48 

Предлагат ли се изпълнение на CAD/CAМ/CAE инженерни услуги по 
заявка на потребителя (разработка на симулационни 3D модели на 
машини, специализирани пост процесори, инструменти и 
приспособления, симулация и оптимизация на процеси – леене, коване, 
термо обработки, друго) 

По 1 т за 
всяка 

предлагана 
опция 

  

Профил на софтуерния разработчик 

49 Брой години в CAM бизнеса 
По 1 т за 

всяка 
  

50 
Използване само на собствени софтуерни компоненти и технологии 
(доказва се със “splash” екрана при отваряне на продукта и изписаните 
в него Copyrights) 

5 точки   

Обща оценка, брой точки  

 

Примерна формула за крайна оценка след попълване на долната таблица: Обща оценка (брой точки) 

умножена х 1000,  и разделена на сумата от предлаганата цената на CAM продуктa + цената на неговото 

обновяване за 1 година дава относителния коефициент на ефективност на инвестицията.  

Например 100 точки x 1000 = 100,000 / делено на примерна цена 80,000 EUR дава коефициент на 

инвестиция 1,25.  

По-високите числа са по-добър резултат! 


