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Siemens помага на клиентите си
да разкрият потенциала
на дигитализацията
Siemens представи своята стратегия за дигитализация в процесните индустрии на изложението ACHEMA
2015 във Франкфурт, Германия.
В основата на стратегията са
интегрираните софтуерни продукти и решения на компанията, които
дават възможност за дигитализация
на производственото предприятие,
безпроблемен обмен на данни - от
проектиране на съоръжението през
монтажа, експлоатацията и модернизацията до облачно базирани сервизни услуги. Потребителите могат
да използват "дигитален близнак" на
предприятието, за да оптимизират
неговото въвеждане в експлоатация,
функциониране и поддръжка.

Конкурентен натиск в
процесните индустрии
"Компаниите, работещи в сферата на процесните индустрии, са под
огромен конкурентен натиск в резултат от променящите се регулации,
пазари и технологии. Цифровизацията е ключов лост, който дава възможност тези предизвикателства
да бъдат успешно посрещнати",
обяснява Петер Хервек, главен изпълнителен директор на направление
Процесни индустрии и Задвижвания
на Siemens. "Независимо дали става
дума за изграждане на нов завод или
модернизиране на съществуващ, инвестициите в дигитализацията винаги се отплащат", споделя още Хервек. "Това означава, че компаниите
могат да увеличат своята гъвкавост и да съкратят времето за пускане на пазара, същевременно придържайки се към законовите разпоредби. Клиентите с продължителен
производствен цикъл ще разчитат
на по-голяма надеждност и намаляване на разходите. Така дигитализацията предоставя решаващи конкурентни предимства за всички компании от процесните индустрии."
Дигитализацията става възможна благодарение на интегрираните
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инженерингови решения. Те ограничават потенциалните грешки, повишават качеството на всеки етап от
производствения процес и скъсяват
времето за пускане на пазара, като
правят възможни паралелните работни процеси. По този начин инженеринговите задачи, свързани например с процесното или електротехническо проектиране, могат да се движат успоредно с програмирането на
системите за автоматизация. Базирайки се на гладкото взаимодействие
между софтуерното решение Cosmos
и системата за процесен контрол
SIMATIC PCS 7, става възможна не
само хоризонталната интеграция
през целия производствен цикъл, но
и вертикалната от управленско (пр.
от ERP система) до полево ниво. Процесът на интеграция е допълнително опростен чрез използването на доказани технологични платформи като Totally Integrated Automation,
Totally Integrated Power и Integrated
Drive Systems.

Свързвайки
планирането и
функционирането
"Правейки скока от интегриран
инженеринг към интегрирано производство, ние проправяме пътя за нашите клиенти да осъществят следващата еволюционна стъпка към Индустрия 4.0, като първия доставчик,
разработил интегриран модел на данните," коментира Петер Хервек. "Ние
свързваме света на планирането със
света на функционирането, за да се
даде възможност за интегрирано системно управление през целия експлоатационен цикъл на промишленото
предприятие. Това допринася за поефективен работен процес и подобрява производителността и качеството. Резултатът е непрекъснато отразяване и актуализиране на данните за предприятието през целия му
жизнен цикъл , създавайки един вид негов "дигитален близнак ".

Анализите на данни, направени по
време на експлоатационната фаза,
позволяват на потребителите да получат обратна връзка по отношение
на статута на важни компоненти,
като например помпи, мотори и инвертори. Тази информация може да се
използва като основа за разработване на оптимизирана стратегия за
поддръжка. Сервизирането има жизнено важна роля в процесните производства, което до голяма степен се
дължи на очакванията за продължителна експлоатация на съоръженията. Siemens предлага надежден сервиз
на своите клиенти, базирайки се на
обширното си портфолио, което варира от ремонт и отдалечена поддръжка до анализ на данни и облачно
базирани услуги.
Siemens разработва специфични
индустриални решения за използване
на пълния потенциал на цифровизацията, като например производство без
генериране на хартиени документи
за фармацевтичната промишленост.
Така се ускорява проектирането, изпълнението, проверката и одобряването на фармацевтични производствени процеси и електронни партидни
записи. Това позволява на компаниите да увеличат ефективността и качеството на продукта, както да намалят разходите, като същевременно се гарантира спазването на нормативните изисквания.

Сигурността и
свързаността са в
основата на успешната
дигитализация
За да успее дигитализацията, тя
изисква стабилна, надеждна и преди всичко сигурна комуникация на цялата територия на едно предприятие. "Няма
друг доставчик, който да в състояние да
помогне на компаниите от процесните
индустрии с технологии за автоматизация и задвижвания, както и да осигури
цялостно портфолио от индустриална
комуникация", посочва Петер Хервек.
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В началото бе...
PLC

Съвременни приложения
Съвременните програмируеми логически контролери са базирани на
микропроцесори. Днес те се използват буквално във всеки сегмент и
подсектор на индустрията, а приложенията им са неизброими. Сред
тях са: управление на машини и процеси, управление на задвижвания,
управление на дискретно-непрекъснати (batch) процеси, диагностика и
др.
PLC устройства се произвеждат
и продават по целия свят като самостоятелен продукт от множество глобални доставчици на контролно оборудване. Множество
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Източник: Rockwell Automation

Източник: Schneider Electric
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ачинът, по който се осъществяват много от индустриалните
процеси днес, е резултат от дългогодишна изследователска и развойна дейност, насочена към подобряване на функционалността, управлението и организацията им. Потребността ражда изобретението и
иновацията - това е принципът,
който определя ежедневната работа на инженери и техници, разработващи индустриални технологии
и процеси през 50-те и 60-те години на миналия век. Нуждата от единно и категорично решение на множество разнородни проблеми и
свързаните с тях разходи в производството по онова време е в основата на разработването и на програмируемия логически контролер
(на англ. PLC - programmable logic controllers).

Bulletin 1774
Modicon 084

компании произвеждат контролери
и за OEM приложения.

Ранна история
Ранната история на програмируемия логически контролер започва
от 60-те години, когато системите за управление са релейни. По
онова време в диспечерските зали
има цели стени с шкафове,
препълнени с релета, клемни блокове и неизброимо количество кабели. Тези системи срещат редица
проблеми, по-съществените от
които са следните: липса на гъвкавост при необходимост от разширение или изменение на технологичния процес; затруднено отстраняване на повреди, свързани със замърсени контакти, разхлабени връзки,
несъответствия между остарелите планове на схемите и реалното
им положение и т.н. Така назрява
моментът за революционно решение на купищата проблеми, с които инженери и техници се
сблъскват всекидневно.

Идеята за "стандартен
машинен контролер"
В далечната 1968 г. Бил Стоун от
отдела за разработка и производство на автоматичните скоростни
кутии на Дженерал Мотърс представя на конференция доклад за проблемите с надеждността на производствените системи в техния завод.
В доклада той посочва и критериите, на които трябва да отговаря
един „стандартен машинен контролер“, а именно:
l да елиминира нуждата от скъпо
излизащата подмяна на старата релейна логика при изменения в поточната линия, свързани с внедряването
на нови модели, а също така и като
цяло да замени ненадеждните електромеханични релета;
l да намали времето на принудителен престой на машините при
възникване на някакъв проблем в системата за управление и да може
лесно да бъде програмиран на място
с вече възприетата тогава релейна
ладер логика (relay ladder logic);
l да има възможност за разширява-
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не на обхвата и функциите, което
значи да бъде с модулна архитектура и да могат да се подменят/добавят компоненти;
l да може да работи в промишлени
условия, т. е. в замърсена среда, при
влага, електромагнитни смущения и
вибрации.

Надпреварата
Спецификацията с горните критерии е предоставена на четири фирми, които да разработят прототип
на този „стандартен машинен контролер“ - Allen-Bradley, DEC, Century
Detroit и Bedford Associates. DEC предлага „миникомпютър“, който бива
отхвърлен поради редица причини, но
едно от най-сериозните му ограничения е статичната памет.
Allen-Bradley по онова време е
сред водещите производители на
релета и управления за двигатели
и включвайки се в този проект,
попада в положението да се конкурира със себе си в една от най-силните си области - електромеханичните релета. Предлага два прототипа, но и двата, макар и в различна степен, са били твърде обемни,
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твърде сложни и трудни за програмиране.
Печелившото предложение идва
от страна на Bedford Associates и поточно от колектив в състав Ричард
"Дик" Морли, Майк Грийнбърг, Джонас
Ландау, Джордж Швенк и Том Бойсевайн. Екипът и дотогава работи по
проект за такова устройство с
модулна и достатъчно здрава, надеждна архитектура, работещо по зададен алгоритъм, а не само по външни
прекъсвания, и използващо пряко изобразяване на адресите на основната
памет в кеш-паметта на процесора.
Това устройство е наречено 084 поредният номер на проекта в
Bedford. След като си осигурява достатъчна финансова поддръжка, този
колектив се отделя и създава фирмата Modicon (от анг. MOdular DIgital
CONtroller). Именно под наименованието „Modicon 084“ през 1969 г. на
Дженерал Мотърс е представен прототипът на програмируемо логическо устройство, изпълнено с полупроводникови елементи.

Modicon 084
Modicon 084 има три обособени

части – процесорна платка, памет
и логическо устройство, което изпълнява основния алгоритъм, зададен по правилата на релейната ладер логика (ladder logic). Освен това
е проектиран с изключително здрава и надеждна конструкция, без вентилатори за охлаждане, плътно
затворен, дори без ключ за включване и изключване. Ричард Морли
обяснява: „Нямаше вентилатори, не
се допускаше външен въздух да влиза в системата, защото се бояхме
от замърсяване или корозия. Представяхме си, че програмируемият
контролер ще се монтира под шасито на камион, през цялото време
ще е на открито и ще пътува от
Тексас до Аляска. Искахме да оцелее
при тези условия. От друга страна, стоеше изискването той да
обслужва някакво устройство, което да не зависи от климата и въобще да не се нуждае от поддръжка.“
Именно Modicon 084 се смята за
първия програмируем логически контролер, макар и създателите му да
са го наричали просто „програмируем контролер“ (programmable controller - PC).
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Едно решение с много
имена
Наименованието „програмируем
логически контролер“ (PLC) се въвежда малко по-късно от Одо Щругер от
Allen-Bradley, където работата по
това направление продължава, въпреки първите не особено успешни и
неприети от Дженерал Мотърс прототипи. През 1971 г. Одо Щругер и
Ернст Дамермът създават първия
контролер на Allen-Bradley под наименованието Bulletin 1774 PLC.
Най-точен превод на български би
трябвало да бъде „контролер с програмируема логика“, но отдавна в
България е възприето понятието
„програмируем логически контролер“.
Има държави, които използват собствено название поради ред причини, включително и вследствие на
оригинални собствени разработки. В
немскоезичното пространство могат да се срещнат със съкращението SPS (нем. speicherprogrammierbare
Steuerung – управление чрез програмируема памет). Във Франция ги наричат „програмируем индустриален
автомат“ (съкр. API, от фр. automate
programmable industriel). Но във всич-
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ки случаи същността на устройството е една и съща.

Опитът на Modicon
Modicon набира опит и през 1973
г. пуска следващия много успешен
модел PLC, Modicon 184. В първите
години PLC се приемат много трудно. Дик Морли си спомня: „В началото
имахме големи проблеми да убеждаваме хората, че една кутия със софтуер, макар и изработена от здрава
стомана, би могла да свърши същата
работа като 15 метра шкафове,
натъпкани с релета и кабели“. Той
припомня и как през 1969 г. „всички
компютри изискваха чиста, климатизирана среда, и въпреки това често
се повреждаха“. „При това положение,
макар че PLC бяха и са специализирани компютри с конкретни функции,
полагахме специални усилия те да не
бъдат отъждествявани с компютрите поради тяхната слаба надеждност и факта, че не са направени за
работа в производствени условия“,
добавя Морли. За разлика от компютрите по онова време, програмируемите логически контролери са проектирани така, че да бъдат надеждни.

След поредица от фирмени прехвърляния днес Modicon е собственост на Schneider Electric, като нейните контролери, наследници на разработките от 70-те, продължават
да се предлагат под търговската
марка Modicon.

Предизвикателства
Сериозен проблем при използването на ранните модели PLC е
фактът, че за тяхното програмиране са необходими специализирани
терминали. Тези терминали представляват голямо предизвикателство за хората, програмиращи PLC.
В това направление Скот Зиферер,
съосновател на софтуерната фирма
ICOM, и Нийл Тейлър, начело на собствена фирма за промишлен софтуер, започват да развиват програмирането за PLC и съответното документиране, като по този начин
оказват огромно влияние върху промишлената автоматизация, каквато я познаваме днес.
Скот Зиферер съсредоточава усилията си единствено към продуктите на Allen-Bradley. „Исках да използвам компютър за програмирането на
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PLC и за съставяне на съответната
документация, вместо специализирания терминал, който в Allen-Bradley
наричаха Терминал Т-3. Те самите
разработваха подобен проект, но го
правеха твърде бавно“, споделя той.
Постепенно потребителите на Т-3
започват да работят много по-удобно с усъвършенствания потребителски интерфейс, разработен от ICOM.
Този подход допринася за по-доброто
възприемане на PLC на Allen-Bradley
от страна на инженерите по КИП и
А и техниците по поддръжката и
така разширява полето на приложение на контролерите.
Фирмата на Зиферер е погълната
от Rockwell Automation през 1993 г.
Това става и с Allen-Bradley още през
1985 г., но произвежданите от
Rockwell Automation програмируеми
контролери продължават да се предлагат под същата търговска марка
Allen-Bradley и до ден-днешен.
Нийл Тейлър се насочва към контролерите Modicon и по-точно към
проблемите, свързани с тяхното
програмиране. "Давах консултации по
тази тема и виждах нуждата да се
осъвремени създаването на диагра-
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мите с ладер логика на чертожната
дъска, което беше трудно и времеемко", разказва Тейлър. Първоначално
той се захваща с документирането
и създава множество възможности
за генериране на доклади и формати,
които, макар и офлайн, спомагат за
отстраняване на проблеми при работата на PLC. По-късно Тейлър създава и средства за онлайн наблюдение
на изпълнението на програмния код
от контролера.

Програмиране на PLC
Основна роля за унифициране на
езиците за програмиране на PLC изиграва споменатият вече Одо Щругер
от Allen-Bradley. По-късно той става
и вицепрезидент по технологиите в
Rockwell Automation. Негова е водещата роля при разработката на стандарта IEC61131-3, на който езиците
за програмиране на PLC отговарят
днес. Съгласно този стандарт, те са
четири:
l Списък с инструкции (Instruction List)
- изглежда по същия начин като асемблера на микропроцесорите. Много
рядко се използва днес от разработчиците.

l Структуриран текст (Structured

Text) - по синтаксис прилича много на
Pascal. Използва, например, функции
за условен преход от вида if... then...
else... И той се използва много рядко.
l Ладер диаграма (Ladder Diagram) графичен език за програмиране на
PLC, пряк наследник на релейно-контактните диаграми. Използва символи като реле, контакт, функционален блок и се оформя във вид на мрежа. Това е най-широко използваното
от инженерите по КИП и А средство
за програмиране. До неотдавна в
България беше много разпространен
софтуерът Modsoft за програмиране
на контролерите Modicon. Всички
програми за PLC в средата на Modsoft
са написани именно чрез ладер диаграми.
l Функционални блокове (Function
Bloc Diagram) - графичен език, в който функциите са представени във
вид на правоъгълници - отляво са входовете им, а отдясно - изходите.
Има набор от библиотеки с предварително готови програмирани блокове, но потребителят може да
създава и програмира свои собствени блокове.
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Индустриални PLC
решения от Unitronics
SAMBA
Системните интегратори и
производители често се сблъскват
с приложения, които изискват
PLC контрол със сравнително ограничена конфигурация, дисплей и
бюджет. Unitronics създадоха контролер, проектиран специално за
тези ситуации - Samba.

влажни и агресивни среди.
Samba разполага с вграден
RS232 порт. Можете да добавите допълнителен сериен RS485,
Ethernet или CANbus порт. Моделът поддържа GPRS/GSM, електронна поща, SMS, както и промишлените TCP/IP протоколи,
MODBUS, CANopen и J1939, и може да се адаптира към всеки вид
протокол (опция за съставяне на
собствен протокол).
Входове - 10 цифрови, 2 аналогови/цифрови (конфигурируеми).
Моделът се предлага с 2 вида
изходи:
•8 релейни SM35-J-R20
•8 транзисторни SM35-J-T20

UniStream
Samba е всичко-в-едно. 3.5-инчовият QVGA 16-битов сензорен
екран дава възможност за въвеждане на данни и показване на променливи, включително цветни
графики и алармени екрани.
Samba поддържа 24 потребителски екрана и до 40 изображения на
приложение. Интегрираният
PLC контролер предлага широка
гама от функции, включително
два PID контура с автонастройка, функция за реално време - RTC
контрол, опция за архив в таблица с данни и др.
Вътрешната памет включва
0.5 MB за логиката на приложението, както и 512 KB за шрифтове и 0.5 MB за изображения.
Вградената хардуерна конфигурация разполага с цифрови, аналогови и бързи (HSC) входове.
Плоският екран и IP66/IP65/
NEMA4X защитата правят
Samba отлично решение за производството на храни и фармацевтични изделия и като цяло за
ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

НОВО ПОКОЛЕНИЕ КОНТРОЛЕРИ, СЕРИЯ UNISTREAM
UNISTREAM HMI СЕНЗОРЕН ПАНЕЛ 7", 10.4" и 15.6"

CPU
•Висока производителност - 400
MHz, 32 Bit процесор
•Батерия за Backup
•Самонастройващ се PID, до 48
независими контура
•Регистриране на данни и графики
•Архивиране чрез таблици с
данни
•Поддържа Multi Master / Multi
Slave

HMI
•Модели с 7", 10.4" и 15.6" екран,
с висока резолюция 800x480,
800x600, 1366x768 (SVGA), цветен LCD, TFT или сензорен дисплей
•Висока производителност - 800
MHz, 32 Bit процесор с графичен ускорител
•Micro SD карта
•USB Flash Drive - за качване /
сваляне и системни обновления
•Password система - защита на
програмата, както и достъп
до PLC
•Богата библиотека със снимки и изображения с висока резолюция
•Поддържа стотици потребителски екрани и изображения,
включително GIF файлове
•Възпроизвеждане на MP3 файлове с помощта на вътрешен
или външен високоговорител
•UniApps - нова концепция
Вградена комуникация
•CANbus, RS485 (RS232 чрез Uni
-I/O модул) MODBUS и
CANopen протоколи
•USB: 1 порт за програмиране,
2 Host порта; 2 Ethernet порта
•Протоколи: MODBUS, CANopen
•Съобщения: електронна поща;
SMS съобщения; GPRS / GSM
•Remote Access - достъп до PLC
от всяко място и по всяко време (чрез VNC).
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За българското
начало в
автоматизацията
Из историята на развитието на българските средства за
автоматизация през погледа на един от нейните участници

С

Димитър Драгоев

редствата за автоматизация в
България през периода, в който бях
участник – от 1967 г. до демократичните промени, се развиваха на
базата на следните принципи и насоки, служещи като градивна подсистема на стратегията за развитие
на икономиката на България. След
1989 г. в България, опитът да се
планира и предвижда развитието на
страната беше прекратен, в съответствие с принципите на пазарната икономика.

водникова техника.
Върхът на електронните средства с възможности за програмируемост и конфигурируемост бяха аналоговите изчислителни машини
АНАЛОГ 2 и АНАЛОГ 3, произвеждани в завод "Аналитик" Михайловград
(сега Монтана), разработени от ведомствения институт на ДСО "Приборостроене и Автоматизация" НИПКИП, в който започна кариерата
ми като инженер, член на колектива,
разработващ аналоговите изчислителни машини.

Цифрови средства
Аналогови, релейни и
пневматични средства
В началото на този период един
набор от пневматични (включително елементи на пневмоавтоматиката) уреди, релейна автоматика и
електронни аналогови устройства
за регулиране и логическо управление,
произвеждани в ДСО“ Приборостроене и Автоматизация (ПиА)“, което
обхващаше няколко десетки предприятия в България, бяха организирани в
една система, допълнена от средства, производство и на други ведомства и страните от СИВ. Това
беше етап на германиевата полупро-

12

Ако счетем цифровата изчислителна машина като средство за
автоматизация, то за средство за
пряко управление се считат цифровите програмни управления за металорежещи и обработващи машини по
лиценз на японската фирма Фуджицу-Фанук, произвеждани в България
(ДСО "Приборостроене и Автоматизация", с ведомствен институт
НИПКИП, където участвах като разработчик и в производството). Като
горно ниво на една структура на
интегрирана система за управление
на дискретни технологични процеси
беше мини изчислителната машина

ИЗОТ 310, разработка и производство на ДСО ИЗОТ.

Свободно програмируеми
управляващи устройства
(Програмируеми контролери)
- следващ етап
Бързото развитие на полупроводниковата технология – повишаване
на степента на интеграция на интегралните схеми на силициева база,
вграждането на аналогови и цифрови полупроводникови елементи в
един корпус, мощни полупроводникови ключове, развитието на информационните технологии и появата на
първите стандарти в тази област даде огромен тласък в развитието
на свободно програмируемата (конфигурируемата) управляваща техника.

ЕЛКОН
Първият хардуерно програмируем
контролер ЕЛКОН (1978 г.), беше
разработен от ръководената от
мен секция Промишлени роботи на
института НИПКИП, ДСО "ПиА". Той
беше предназначен за управление на
портални промишлени роботи, производство на завод БЕРОЕ Стара
Загора, ЗММ. Контролерът беше из-
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граден на интегрални схеми,средна степен на интеграция, и имаше всички недостатъци на хардуерното конфигуриране, но за предназначението си отговаряше на
изискванията.

ПРОГРАМА 700 (1981 г.)
Секцията разработи първия свободно програмируем
контролер в България, ПРОГРАМА 700, който постави
началото на гамата от контролери ПРОГРАМА, развивани от ДСО „ПиА“. Задачата, която ни беше поставена
от Министерството на електрониката, беше развитие
на система от контролери за производство, съвместно
със съветски организации и износ в рамките на СИВ.
Контролерът се базираше на български микропроцесор,
аналог на Моторола 6800.

Гама програмируеми контролери ПРОГРАМА
(1983 г.)
Гамата от контролери се състоеше от следните
типове: ПРОГРАМА 256, ПРОГРАМА 512, ПРОГРАМА
1024, комуникационна система, операторска станция и
устройство за връзка с горно ниво - SCADA или интегрирана информационно-управляваща ЕИМ. Системата имаше за обект на управление - дискретни, дискретно-непрекъснати и аналогови процеси. За производството им
бяха оборудвани заводите ЕЛЕКТРА - София, Приборостроителен завод – Търговище, и Приборостроителен завод - Правец. Турбулентните процеси в икономиката,
които предвещаваха идващите промени, затрудниха и
прекратиха развитието на системата. Изграденото
малко предприятие ПРОГРАМА 1024, като едно от иновативните предприятия, беше неуспешно поради липсата на подкрепа от ДСО „ПиА“, което в това време се
беше съсредоточило в развитието и производството
на персонални компютри.

ПРОКОН
За решаване на задачи, например, системи за управление на складово стопанство, циментово производство
и други, ЦНИКА (Централен научен институт по комплексна автоматизация) разработи програмируем контролер ПРОКОН, който функционално покриваше средния
тип от контролери тип ПРОГРАМА в частта на автоматизацията на логическото управление на дискретното производство, без да има съвместимост с контролерите ПРОГРАМА.

МИК 5000Се
Това е система за управление на непрекъснати и дискретно-непрекъснати производства, разработена от
ИТКР- БАН, под названието МИК2000, през 1983 г., състояща се от БМС (многофункционален контролер), комуникационни средства, операторска станция.
Авторът Димитър Драгоев е дългогодишен (1975
- 1991) ръководител на отдел за проектиране на промишлени разпределени управляващи системи – управление на проектирането и развитието на серия програмируеми контролери за износ в бившия СССР, в
Институт по приборостроене, София, като преди
това в продължение на осем години е бил инженерпроектант – Проектиране и развитие на аналогови
компютри. След демократичните промени основава и
управлява фирма Дикс Интертрейд, специализирана в
развитието, производството, прилагането на електронни средства и системи за автоматизация на
промишленото производство, защита на обекти и
системи с висока степен на отговорност и изисквания за безопасност.
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С контролерите "Изоматик
1001" бяха автоматизирани
множество машини и
процеси в България
и чужбина
доц. Михаил Михов,
Институт по информационни и
комуникационни технологии
(ИИКТ) към БАН.
Уважаеми доц. Михов, разкажете повече за
създаването на Института по техническа
кибернетика и роботика у нас. Как започва
историята на фамилията модули и платки
"Изоматик"?
Историята на модулите и платките "Изоматик" започна още през 70-те години на миналия век, първо в
Централния институт по изчислителна техника (ЦИИТ),
в Центъра за ускорено внедряване "Прогрес" (ЦУВ "Прогрес"), а след това и в Института по техническа кибернетика и роботика (ИТКР), който тогава беше един от
водещите институти към БАН. В края на 1978 г. с постановление на Министерски съвет бившият Институт
по техническа кибернетика към БАН се преобразува в
ИТКР. Част от кадрите от стария институт се запазиха, но дойдоха и много нови специалисти от ЦИИТ.
Целта на ИТКР беше стратегическо развитие на
роботиката в България, в паралел с развитието на електрониката. В института се оформиха няколко направления. Сред тях беше и направлението, в което аз работих, с ръководител ст. н. сътр. Георги Начев – "бащата"
на цялата фамилия "Изоматик", който преди това беше
ръководител секция в ЦИИТ.

гава Георги Начев създаде първия модул "Изоматик", на
база на който беше изградено управлението, монтирано
на самата машина. То беше едно от първите компактни
европейски управления и изобщо промишлени изделия,
разработени с микропроцесори. Използвахме 4-битова
микропроцесорна гама, разработена в България за производството на калкулатори. Беше премахната нуждата
от големи шкафове за управляващото устройство, големи количества кабели. Така управлението се побра само
в една херметизирана кутия с много малки размери и
беше монтирано директно в трансманипулатора.
В ЦИИТ още през 1975-76 г. работехме активно с
микропроцесори, а тогава те тепърва "прохождаха" по
света.

Участвате в разработката на едно от първите микропроцесорни управления за промишлено оборудване в Европа, базирано на модул "Изоматик". Какви бяха предимствата му и за какво оборудване беше предназначено?
През 1974 г. беше възложено на България да направи
складовото стопанство на заводите "КАМАЗ" в Русия. В
ЦИИТ трябваше да бъдат разработени управляващи
устройства за стелажообслужващи машини (СОМ), наричани още трансманипулатори, и внедрени в серийно
производство впоследствие в завод "Електроника". То-

Какви бяха техническите характеристики на
платките и модулите "Изоматик"? За какви
приложения се използваха?
Модулите и платките са създадени, за да покрият
изискванията на управляващите устройства за роботи
и с цел бързо да се проектират електронни управления
за тях. Фамилията обхваща модули с цифрови входове и
изходи, процесорни и комуникационни модули, памети и
др., разработени в евроформат.
Към края на 1980 г. те бяха вкарани в серийно производство. На база модулите "Изоматик" първо беше създа-
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дено управлението на заваръчния робот, чиято механика беше разработена в завод "Берое" в Стара Загора. В този комбинат се произвеждаха роботи и манипулатори, включително манипулаторите "Пирин". Управлението на заваръчния робот се
състоеше от три шкафа с електроника, пневматика, апаратура за управление на самия заваръчен процес
и т.н. По-късно на базата на тези модули бяха създадени и няколко управления за други роботи, използваха ги
и други разработчици в страната,
тъй като бяха достъпни за всички,
които желаеха да работят с тях.
Представете накратко параметрите и функциите на контролера "Изоматик 1001"?
До идеята за създаване на контролера се стигна през 1981 г. Той
получи голямо разпространение в
страната. Първата му версия представляваше голяма платка, върху
която бяха разположени 32 релейни
изхода, 40 цифрови входа, 2 комуникационни канала, памет, захранване,
процесор и др. С една такава платка
можеше да се управляват различни
промишлени обекти, разнородни машини и пр. Имаше вариант с механична конструкция ИП-40, която не
беше херметична и влагозащитена,
както и с ИП-60, която позволяваше
монтаж в по-агресивни среди. С "Изоматик 1001" бяха автоматизирани
множество машини и процеси до
началото на 90-те години. За програмирането на тeзи контролери след
около година беше разработен и програматор със символен език за програмиране – потребителски насочен
и лесно усвоим. Контролерът се произвеждаше в няколко завода – в София, в Разград, в Стара Загора. Използваха го във военните заводи в
Казанлък, в които като цивилно производство се предлагаха фрезови
машини с цифрово управление.
В Института по техническа кибернетика и роботика, под ръководството на ст.н.с. Николай Илиев,
беше разработена и още една гама
модули, отново за изграждане на
управляващи устройства. Те бяха
ориентирани към непрекъснатите
процеси в химическата промишленост, нефтоиндустрията и т.н.

Как се роди идеята за създаването на контролерите
"Изоматик 1001"? Какво беше
технологичното им ниво по
онова време?
За времето си контролерите
"Изоматик 1001" бяха на европейско ниво. Идеята за създаването на
модулите от фамилията дойде от
модулите на Motorola, на чиято база
бяха изградени техните устройства. Компанията тогава предлагаше потребителска и промишлена
електроника. Едноплатковият контролер "Изоматик" беше създаден
след посещения на различни изложения по света, където бяха показани
контролери на една платка. Дори не
ни интересуваше какво има на платката, взехме само идеята. Нашите
контролери излязоха на пазара само
няколко месеца след премиерата на
първите едноплаткови контролери
в света. Когато са налице знанията
и възможността да се осъществи
една разработка, е необходима само
идеята. Страната ни вложи огромен
човешки ресурс и средства за развитието на различните клонове на
науката и развойната дейност.
Създадени бяха много специалисти
в различните области на стопанството.
Разкажете повече за квалификацията на родните кадри
в областта по това време.
Как протичаше специализацията и работата ви в ИКТР?
В този период се изградиха много
кадри у нас. При създаването на ИТКР
средната възраст на служителите
в секциите беше под 30 години. Учехме се в движение, често дори не осъзнавахме значимостта на нещата с
които се захващаме. Но бяхме млади, ентусиазирани, с голямо желание
да работим и да се доказваме. И нещата ставаха. Кадрите бяха подбрани, сътрудничехме си с колеги от
институти и лаборатории от западните страни. В развойно отношение
бяхме на нивото на някои от много
добрите лаборатории в Германия,
Франция, Италия. Стараехме се да
сме в крак с времето и се организираха много посещения с цел обмяна
на опит.
ИТКР изпълняваше много задачи,

Доц. Михаил Михов е дългогодишен специалист в областта на промишлената автоматизация и участник в разработването на фамилията
модули и платки „Изоматик“ в началото на 80-те години от бившия
Институт по техническа кибернетика и роботика (ИТКР).
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зададени като държавна поръчка,
както и поръчения от различни
държавни стопански обединения
(ДСО) и организации, финансирани
от различни фондове и направления.
Категорично развитието в областта на електрониката и роботиката у нас беше на високо европейско
и световно ниво. Разработките ни
бяха много добри. Да, нямахме
възможност да внасяме елементна
база от най-добрите западни производители с гарантирана висока надеждност, но използвахме руски и
наши интегрални схеми и елементи.
Бихте ли разказали повече за
пазара на решения за автоматизация през 80-те години в
България? Какви проекти изпълнявахте? Какво се търсеше най-много?
В онези години нямаше свободен
пазар, продукцията се изнасяше в
страните от СИВ. Контролерите,
които произвеждахме, се изнасяха
заедно с машините, които управляваха. Осъществявахме и поддържахме активни контакти с множество
предприятия в страната. Можехме
да изпълняваме техни поръчки и да
реализираме различни проекти в областта на автоматизацията. Получавахме средства по линия на научноизследователския сектор (НИС), в
рамките на движението за техническо и научно творчество на младежта (ТНТМ) и др.
Много търсени тогава бяха манипулаторите "Пирин" с наши контролери, промишления робот тип "Верзатран", който се правеше в Пловдив, фрезовите машини с цифрово управление които се произвеждаха в Казанлък и много други. Произведоха се
много трансманипулатори, чиито
управления отново бяха с платки
"Изоматик". С такива машини се оборудваха много складови стопанства
у нас и страните от СИВ.
След началото на 90-те години
бяха създадени и други контролери,
едноплаткови и по-малки. Елементната база стана с по-голяма мощност и интеграция и с по-малки размери. Голям проект, който изпълнихме по това време, беше за автоматизация на системата за управление на енергостопанството и събиране на информация в рафинерията
в Бургас. Около 1993 г. беше внедрена модерна система с отлична комуникация между отделните контролери, диспечерски пункт, мощни
компютри и т. н.
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Защо Solid Edge е по-производителната
3D CAD система
Когато говорим за 3D производителност при конструиране, възможността за многократно използване на
вече налични конструктивни решения е от най-висока
важност, защото най-бързият начин да се моделира нещо е да се копира нещо друго, което вече е направено.
Синхронната Технология на SIEMENS в Solid Edge предлага уникален инструментариум за директно редактиране с автоматизирано разпознаване на фючъри. Това
дава възможност да се "вграждат" налични конструктивни решения, които се адаптират гъвкаво в движение върху селектирани лица от модела, заедно с всички
съществуващи взаимовръзки, които могат да бъдат запазвани или потискани.
Това замества моделирането с подредени фючъри и
използването на скиците за тяхното управление. Директното редактиране на модела е по-интуитивно, и
премахването на ограниченията от реда на фючърите
означава, че вече не сте "закопчани с белезници" за зависимости от историята на построенията.

•

•

•

•
Практически, Синхронната Технология отнема интелигентността от модела и я пренася в интерфейса
на Solid Edge. Така тя прилага цялата интелигентност
на интерфейса към модела, като дава възможност на
конструктора да променя "в движение" отношенията
и зависимостите между лицата на модела, вместо да
изгражда тези връзки в модела косвено, в определен ред
за скици и фючъри. Тъй като Синхронната Технология
не пази "интелигентността" в геометрията, ние може да използваме повторно всяко конструктивно решение в места, където никога не сме предполагали, че ще
можем да го използваме.
Когато моделирате с фючъри от библиотека в друг
CAD продукт, използващ базирано на история моделиране, вие трябва да бъдете много внимателни - не можете
да използвате нещо извън избрания от вас набор фючъри, които ще, се опитате да използвате повторно.
И ако твърдим че Solid Edge е по-добрият продукт за
машиностроително проектиране, следва да подкрепим
това твърдение с факти:
• Solid Edge сe разработва изцяло върху собствени за
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SIEMENS софтуерни технологии и CAD компоненти
(Parasolid, D-Cubed), лицензирани дори и на конкурентни производители. Solid Edge e не просто копие, а индустриален еталон в CAD системите от средния клас.
С въвеждането на Синхронната Технология през 2008
и нейното постоянно развитие плътно до версия ST8
през 2015, Solid Edge изпреварва технологично преките си конкуренти с 5 - 7 години.
Solid Edge предлага ненадмината поддръжка на потребителите от две нива: 24 часа, 7 дни в седмицата
директно от GTAC - глобалния сайт на SIEMENS,
плюс "hot line" поддръжка на потребителите "от първа линия" чрез консултантите на SpaceCAD.
Потребителите на Solid Edge ползват безплатно над
150 урока за Solid Edge в първия в България On-line
портал за CAD/CAM обучение на SpaceCAD - http://
lms.spacecad.bg
Потребитeлите на Solid Edge безпроблемно добавят
нови CAM, CAE и PDM модули по всяко време, без нужда от транслатори и доработки.
Solid Edge наследява директно вече налични при потребителя модели и чертежи от всички разпространени CAD системи, за да ги ползва като собствени.
Така вашите инженерни активи са винаги налични
за работа, а по-бързата възвръщаемост на вашите
инвестиции - гарантирана.
Solid Edge e продукт на SIEMENS - най-голямата инженерна компания в света. SIEMENS гарантира вашите инвестиици в много по-голяма степен от всеки
друг доставчик на CAD/CAM софтуер на пазара днес.

Повече за Solid Edge със Синхронна Технология
можете да намерите на www.solidedge.bg
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тенденции

Предизвикателства
и тенденции
в развитието на
автоматизацията
П

о-голяма производителност,
по-ниски разходи. Това винаги е била
и остава основна движеща сила в развитието на технологиите като
цяло, в това число – и индустриалните. Браншът на промишлената автоматизация винаги е оглавявал класациите по иновативност и развитие, а сега е на ръба на качествени
скокове и цялостна промяна на мисленето. Време е за поемане на рискове и вземане на тежки решения –
дали да заложим на неизпитани, иновативно звучащи технологии, които
може бързо да завият или да спрат в
развитието си, или на традиционното и познатото, но с риск да изостанем от времето и от възможността за достигане на нови нива в
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производителността.
Предлагаме на вашето внимание,
без претенции за пълнота, някои от
най-интересните тенденции в развитието на индустриалната автоматизация, които се наблюдават от
експертите в областта:

Опростяване на
архитектурата
Голяма част от съвременните
системи за автоматизация са подчинени на популярния 5-степенен
модел на архитектура на индустриалната автоматизация, дефиниран
от университета Purdue, който, както е добре известно, включва: ниво
5 - автоматизация на бизнес системи; ниво 4 - автоматизация на производственото предприятие (на ERP
- планиране на ресурсите на предпри-

ятието), MRP (стратегия на производствено планиране) и MES (системи за управление на производствените процеси); ниво 3 - автоматизация на филиал на предприятието;
ниво 2 - автоматизация на машини и
технологични процеси; ниво 1 - автоматизация на контролери; ниво 0 Автоматизация на датчици/изпълнителни устройства.
В общия случай софтуерът работи на обикновени компютри на нива
2, 3, 4 и 5. Нива 2, 3 и 4 обикновено
имат интерфейси за комуникация и
бази данни, които буферират и синхронизират информацията между
всяко едно от петте нива и потребителските интерфейси. Този модел
на компютърна обработка обаче е
сложен, увеличава експлоатационните разходи и усложнява администри-
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тенденции
рането. Ето защо тенденциите са
към постепенно опростяване на архитектурата.
В новите модели за автоматизация контролерите и полевите устройства комуникират с информация
към всички нива директно – от ниво
0 и 1 до ниво 4 и 5, като използват
подходящите протоколи и особено
уеб услуги с основен фокус върху OPC
UA. Тенденцията се развива естествено и динамично, тъй като всяко
ново средство за автоматизация,
което се появи на пазара, по правило
е с по-богата функционалност и поинтелигентно. Това засяга и полевото ниво - по-мощни контролери, поумни устройства и сензори и т. н., и
общозаводското ниво - по-мощни компютри. Тази посока на развитие се
стимулира в голяма степен и от инициативи като Industry 4.0, OPC UA и
Консорциум Industrial Internet of Things.

Цялостна
автоматизация на
предприятието
Все по-голямо значение за повишаване ефективността на производството има тясната интеграция на
полевото оборудване и корпоративните бизнес системи – следваща
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широка крачка в посока еволюцията
на промишлената автоматизация.
Бизнес системите за управление на
производството, като например
тези за планиране на ресурсите на
предприятието (ERP) или на материалите (MRP) и т. н., по традиция
използват пакетна архитектура,
която не отразява случващото се в
реално време, поне до момента на
следващата актуализация на информацията в системата. Това влияe
върху качеството, веригите за доставка, услугите за клиентите - и в
крайна сметка намаляват печалбите. Ролята на системите за автоматизация ще се промени, след като
корпоративните бизнес системи се
сдобият с възможности за обработка на транзакции в реално време,
което, от своя страна, ще доведе до
синхронизирани операции. Някои доставчици вече предлагат такива решения чрез контролери за автоматизация, които комуникират директно с корпоративните бизнес системи чрез архитехтурата OPC UA
(OPC Unified Architecture). За тази цел
се преработват и някои индустриални стандарти като OPC, OPC UA,
B2MML, ERP интерфейсите, както и
тези с ИТ бази данни.

Големи обеми данни,
анализи, оптимизация,
облачни услуги
Все по-големи масиви от данни се
използват за анализиране и оптимизиране на процесите в автоматизацията с цел повишаване на продуктивността и ефективността на
производство. Обемът на данните в
системите за автоматизация расте
взривообразно, заради все по-нарастващия брой на устройства, които
генерират данни в реално време.
Средствата за анализиране на този
огромен информационен поток се
родеят с тези в IT индустрията и
интернет.
Поддръжката по състояние (прогнозна, или predictive maintenance) е
чудесен пример за средство за анализ, който се използва за предсказване на проблеми преди тяхната поява
и прекъсване на производствения
процес. Усъвършенстваните системи за анализ могат категорично да
подобрят взимането на решения за
подобряване и прецизиране на производствените процеси. Все по-мощни
контролери и вградена интелигентност в управленията на моторите,
аналитични измервателни уреди,
системи за машинно зрение и сензо-
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рика се използват изключително
широко за задачи по локално анализиране и оптимизация.

Облачен софтуер за
регистрация и анализ на
данни
Облачните платформи за обработка на данни осигуряват на компаниите мощен ресурс за обработка
и съхранение на информация, като
заплащат само за това, което използват. Повечето утвърдени облачни
платформи позволяват на разработчиците да заявяват и изпращат „сурови“ (необработени) данни направо
на сървърите в облака, да ги съхраняват и да използват многобройни
инструменти за обработка и анализ.
Някои по-усъвършенствани системи предлагат интегрирана среда,
възможност потребителите сами
да създават инструменти за анализ,
като използват библиотека от примери и сложни алгоритми, както и
графика на потока от данни за дефиниране на зависимостите. Те са мощно средство за анализ на данни и
създаване на оптимизации, прогнози
и настройка на операции.
Накратко, така нареченият Cloud
computing позволява да се направи
повече срещу по-малки разходи, и то
без помощта на тесен специалист в
базите от данни. Възможността да
се използват средства за анализ
като облачна услуга е наистина
вълнуваща и на една ръка разстояние.
Сред първите продукти, които позволяват това, са Google Analytics &
Measurement Protocol и Microsoft
AZURE Machine Learning.
Извършването на анализи в облака се счита от специалистите за
променящо правилата на играта по
отношение на поддръжката по
състояние и подобряването на ефективността на производството.

Облачни системи за
управление на
производството и
сигурност на
информацията
Интернет-базираните системи
за управление на производството
намаляват експлоатационните разходи и повишават ефективността.
Това позволява на по-малки компании
да постигат производителност и
икономии на ресурси, недостъпни за
тях досега. Тези системи изпълняват
разнообразни функции - управление на
цикъла на производство, планиране
на корпоративни ресурси, въвеждане
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и проследяване на поръчки, управление на производството и на веригата за доставки.
Доставчиците на облачни услуги
работят усилено върху защита на
данните, но изнесеното съхраняване
на информация е свързано с присъщи
рискове, сред които кражба на интелектуална собственост. Този проблем към момента е сравнително
често срещан, така че потребителят на облачни услуги трябва да направи сериозна преценка на риска.

OPC UA
OPC UA е единственият засега
отворен стандарт за комуникация,
създаден на базата на утвърдени в
компютърната индустрия стандарти, който свързва промишления софтуер, контролерите и сензорите с
корпоративната бизнес система.
Спомага за повишаване на производителността и създава условия за
реализация на концепцията за дигиталната фабрика.
Технологията OPC UA позволява
създаването на ефективна и сигурна
комуникационна инфраструктура –
от сензора до корпоративното управление за всички нива на автоматизация в производството, SCADA
и процесния контрол. PLCopen OPC
UA функционалните блокове, които
излязоха през април миналата година, са разширения на стандарта IEC
61131-3, които трасират пътя от
софтуерния модел на IEC 61131-3 към
UA информационния модел.

Колаборативните
роботи
На пазара днес се предлага цяло
ново поколение по-компактни роботи, които могат да работят в споделено работно пространство с хората. Цените им са значително пониски от тези на конвенционалните
индустриални роботи, което ги прави подходящи за различни приложения
и в по-малки производства. Развитието на роботите върви по същия
път като персоналния компютър предлага се продукт с все по-малко
експлоатационни разходи, който
същевременно е с нарастваща мощност и функционалност, които го
правят подходящ за редица задачи в
индустрията.
Роботите сътрудници (наречени
още колаборативни роботи) могат
безопасно и ефективно да помагат
на хората работници при изпълнение
на задачи в промишлените предприятия. Типично те не изискват тясно
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тенденции
специализирани експерти, които да
ги програмират, инсталират и поддържат. Инсталацията и конфигурацията им е интуитивна и най-често
не отнема много време. Освен това,
цените им са от порядъка на едва
няколко десетки хиляди евро, а ефективността и срокът им на експлоатация позволяват изключително
бърза възвръщаемост на инвестицията. Роботите сътрудници осигуряват високи нива на скорост, прецизност и безопасност.
Повече за тях – в материала „Индустриалната автоматизация и
Internet of Things“ (вж. стр. 44) на
специалното издание Високотехнологична автоматизация.

Internet of Things
През последните години развитието в областта на Internet of Things
(IoT) и приложенията на платформата в други области и индустрии извън
жилищната и сградна автоматизация
се ускориха значително. Най-големи са
очакванията, свързани с потенциала
на IoT в индустриалната автоматизация. Концепции като Industry 4.0 и
Industrial Internet of Things допълнително улесняват своеобразния преход на
тази технология към индустрията.
Разширените и усъвършенствани комуникационни и изчислителни възможности на съвременните крайни устройства опосредстват развитието
на все по-цялостна и адаптивна автоматизация, насочена към увеличаване
на ефективността. Това е логичната
еволюция на IoT технологията, която
ще доведе до по-висока управляемост
и ефективност в производството,
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убедени са експертите. Сред основните цели на Internet of Things са да
осигури безпроблемна комуникация и
взаимодействие между полевите устройства с входно/изходни (I/O) модули, включително сензори, изпълнителни механизми, анализатори, задвижвания, системи за машинно зрение, видеокамери и роботи, да улесни
постигането на по-висока производителност и гъвкавост. Тази революция
се очаква да повиши постепенно интелигентността на технологиите в
съвременната индустрия до момента, в който всички индустриални устройства с IP поддръжка разполагат
и с полеви I/O модули.
Повече за тях – в материала „Роботите - настояще и бъдеще“ (вж.
стр. 30) на специалното издание Високотехнологична автоматизация.

Безжични комуникации
Инсталацията на безжични точки
за достъп все още не е толкова масова в индустрията, колкото би ни се
искало. Така или иначе днес се използват все повече безжични устройства
във всички сфери на ежедневието ни,
но пред масовото им интегриране в
индустриалните дейности има две
сериозни пречки. Първата е свързана
с все още сравнително високата цена
на тези устройства, която ограничава приложенията им. Втората е базирана на съображения по отношение
на сигурността на данните и на системите в безжичните мрежи.
Сред най-разпространените безжични стандарти днес са: ISA100.11,
IEC62591 (WirelessHART), IEC62601
(WIA-PA стандарт, разработен в

Китай), ZigBee, 802.11, както и множество фирмени затворени стандарти за безжични устройства от
конкретен производител.

Интегрирано
проектиране
Макар според експерти да не се
развива достатъчно динамично, в
последните години е налице реализацията на интересния подход за системно проектиране на продукти,
машини и производствени линии,
включително автоматично създаване на код за управление. Ключов компонент в тази концепция е софтуерът за симулация, който става все
по-евтин и лесен за ползване. Основната цел е да се създаде софтуер,
който да проектира продукти и производствени процеси, както и платформи за автоматизация, и да извършва изпитване на проектите
чрез симулация преди инвестиране
във физически инсталации. Симулацията ще позволи на проектантите на
продукти, на производствени процеси и на инженерите по автоматизация да си сътрудничат и да внедряват нови технологии, които ще повишат производителността, качеството и в крайна сметка – печалбите на съвременните индустриални предприятия.

Отдалечен мониторинг
Дистанционният мониторинг не
спира да се развива, благодарение на
все по-усъвършенстваните хардуерни
и софтуерни инструменти. Постоянно намаляващият брой на експертите по автоматизация и контрол
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тенденции
стимулира в голяма степен развитието на възможностите за дистанционен мониторинг. Той позволява на
експерти да разрешават възникнали
проблеми в технологичното оборудване, без да е наложително
присъствието им на място. Платформи за отдалечен мониторинг ще се
търсят все повече както в развитите страни, където има сериозен недостиг на опитни специалисти с необходимите опит, познания и умения,
така и в развиващите се държави,
където такива понякога съвсем липсват.
Клетъчните технологии не спират да се усъвършенстват и се внедряват много лесно. В резултат, все
по-често се използват GSM устройства вместо специални системи за
дистанционен мониторинг. Внедряването на технологии за връзка с
клетъчни мрежи и за кратки текстови съобщения (SMS) в контролерите е все по-масово в съответствие с тази тенденция. Развитието в тази област постепенно
включва използването и на технологии като интернет, облачни услуги за обработка, софтуер с различни функции и IP видео- и аудиокомуникации.
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3D принтиране
Напредъкът в областта на адитивните методи позволи на 3D принтирането да се развие от специализирана технология за изработка на
прототипи до регулярен производствен процес за малки серии детайли, който не изисква инструментална екипировка. По този начин могат
да се произвеждат олекотени, подсилени, персонализирани и дори предварително асемблирани продукти с помалко разходи от конвенционалните
технологии. Друго предимство на
адитивния метод е, че една и съща
машина може да произведе множество различни продукти. В традиционните производства линиите трябва да бъдат преоборудвани и пренастройвани при всяка смяна на продукта, което обикновено изисква средства и дълги прекъсвания на операциите. Гъвкавите възможности за производство на широка гама изделия и
фактът, че адитивният метод позволява принтирането да се извършва
непосредствено преди стоката да
бъде пласирана, както и там, където
ще бъде използвана, води до сериозни
промени в бизнес моделите и веригите на доставка. Същевременно е
възможно изработването на все по-

сложни форми и структури, които не
са били рентабилни досега. Всички
тези предимства на 3D принтирането могат да доведат до радикални
промени в начина, по който се проектират, разработват и произвеждат
широка гама от изделия в индустрията.

Монтаж на устройства
извън таблата
Инсталирането на устройства
извън контролните табла се среща
все по-често на пазара в Европа, като
целта е да се елиминира необходимостта от контролни табла и да се
опрости окабеляването. С използването на свързвания с класове на защита IP67 и IP20, може да се избегне нуждата от монтаж на устройствата в табла за управление. Все
повече доставчици на устройства за
автоматизация, главно в Европа,
работят в тази насока, като техните устройства са атрактивни с
това, че намаляват експлоатационните разходи, опростяват монтажа
и редуцират времето и усилията за
поддръжка. Сред наличните на пазара устройства са контролери, задвижвания, сервосистеми, вентили и
операторски интерфейси.
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Стандартни колаборативни
роботи за изпълнение на
множество задачи
Колко пъти в годината една производствена фирма
има проблем с непостоянното качество между смените? Колко често едно производство не е способно да задоволи навреме потребителското търсене, което дава
незабавно отражение върху приходите? Често нормата е съобразена на хартия с капацитета на машината, но не може да бъде достигната заради синхронизирането с оператора. Автоматичната машина често
не може да стигне своя максимум, именно поради неумението на оператора. Колко време за обучение е нужно, за да може един персонал да бъде напълно квалифициран?

Всички тези проблеми са част от индустрията от
години, но крайният потребител продължава да иска
от пазара индивидуален подход и по-бърза доставка. Съоръженията трябва да са все по-гъвкави и бързо реагиращи. От няколко години индустрията за роботи ни
дава решение наречено "колаборативен робот". Tези роботи са много по-малки и евтини от своите големи братя - "промишлените роботи". Благодарение на своя непрекъснат контрол на силата, те могат да работят безопасно в близост до човека.
Производителят Universal Robots е развил пълна гама от продукти, които са лесни за програмиране. Оператор без опит в програмирането може бързо да настрои и управлява нашите роботи с интуитивна, триизмерна визуализация или просто да придвижва роботизираната ръка до различни точки като натиска бутоните със стрелки на сензорния екран. Настройката и
преместването на робота върху други производствени
линии са бързо и лесни, като се предоставя нужната
гъвкавост за автоматизиране на почти всяка задача,
която се извършва ръчно според Вашите нужди, включително и за малки партиди с бързи изменения. Universal
Robots осигурява всички предимства на съвременната

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

роботизирана автоматика, без да носи със себе си обичайните допълнителни разходи, свързани с програмирането, настройката и обособените защитени работни клетки.
Типичните приложения на тези роботи в България са:
• UR зареждащи машини: Роботът може да зарежда
машината и да я разтоварва, като на един ход взема завършения детайл и едновременно държи в готовност новата заготовка, която предстои да бъде
поставена. Тъй като роботът се интегрира с контролер, контролирането на синхронизацията на машината е бързо и лесно, няколко кабела обикновено
са достатъчни.
• UR сглобяване: UR е перфектен партньор за сложно сглобяване с контрол на силата при вмъкване.
Ако добавите камера към Вашата клетка, ще можете дори да се справяте с обемното опаковане.
Това ще Ви позволи да намалите операциите по повторно опаковане.
• Нанасянето на лепило е също стандартна задача
за робота, която ще Ви даде 100 процента повторяемост и пълен контрол на мястото и количество за нанасяне.
• Роботът за работа върху плот UR3 разполага с безконечна ротация на последната ос, което улеснява завинтването и фиксира затягането с моменти до 12 Nm.
• Добавете към своя грипер и камера, за да можете да
сортирате части точно според производителността на машината. Това ще опрости производствения
мениджмънт чрез преброяване в реално време на изработените части и бракуваните такива.
Universal robots е идеалният партньор, който да поеме
всички повтарящи се задачи в производството, за да
може хората да се концентрират върху управлението,
контрола и презареждането на работната клетка.
Ръководител на проект,
Жан Филипон

Солтех ЕООД
4205, с. Костиево, обл. Пловдив,
ул. Капитан Бураго 1
Телефон: 032500425, Факс: 032500422
sales@soltec.bg, www.soltec.bg
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технологии

Индустриалната
автоматизация
и Internet
of Things
чески сензори и обработката им
посредством аналитични инструменти, за да се осигурят възможности за превантивна поддръжка на
устройствата и оборудването, прецизен и навременен контрол и адекватна реакция в случай на непредвидени събития. В резултат е налице
информация в реално време за статуса на цялата мрежа и на всяко
отделно свързано устройство. Постепенно се развива и визията за
Industrial Internet of Things (IIoT).

Потенциал на IoT
концепцията в
индустрията

Industrial Internet of
Things
Следващата мащабна трансформация на индустриалната автоматизация вече е в ход. Все по-големият брой свързани устройства, повсеместният интернет достъп и нарастващата ИТ инфраструктура
създават и развиват нови бизнес
възможности. Производителите все
по-масово внедряват решения за автоматизирано управление на процесите и оборудването в индустрия-
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та и тези контролни системи постепенно се превръщат в неразделна част от концепцията за Internet
of Things (IoT). Тя дефинира мащабна
мрежа, подобна на интернет, в която всички използвани от човека в
различните му дейности устройства и системи са свързани помежду си чрез сензори, контролери и
други комуникационни компоненти.
Визията за IoT платформа в индустрията включва интеграция на различни типове и обеми данни от физи-

Интегрирането на IoT функционалност в индустриалната автоматизация позволява значително да се
намалят оперативните разходи, да
се елиминират голяма част от загубите на време, енергия и ресурси в
човеко-машинните или изцяло машинните операции и да се оптимизират
процесите. Реализирането на интелигентна производствена инфраструктура, базирана на IoT технологиите, позволява на собствениците
и мениджърите на индустриални
предприятия да разполагат с необходимата информация за производствените и бизнес процеси по всяко
време и от всяка точка. Данните за
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технологии
работата на съоръженията могат да
послужат като база за оптимизация
на продуктивността и процесния
контрол и да помогнат на мениджърите да разработят и реализират
стратегии за повишаване на енергийната ефективност, безопасността, надеждността и гъвкавостта на
индустриалните операции.

Преходът към Industry 4.0
Всяка следваща революционна иновация в индустрията спомага за драстично увеличаване на качеството
и производствения капацитет на
промишлените предприятия в глобален мащаб. Понастоящем световната индустрия е в период на скокообразен преход към Industry 4.0, автоматизираната индустриална икономика, в която Internet of Things свързаността е в основата на по-прецизно
управление на производствените и
процесните дейности, по-малко разходи, грешки и аварии, благодарение
на възможностите на инструментите за прогнозен анализ, както и на
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нови бизнес модели, базирани на нововъзникващи услуги и новоразработени технологии.
Според актуално проучване на
маркетинговата агенция Berg Insight,
посветено на индустриалната автоматизация и безжичните M2M
(machine-to-machine) мрежи, броят на
връзките от типа „машина-към-машина“ в автоматизираните промишлени предприятия ще нараства с
комбиниран годишен темп от 23,2%
през следващите няколко години – от
2,5 милиона в края на 2013 г. до над
7,1 милиона до 2018 г.

Нови стратегии и
технологии
Същото проучване на Berg Insight
показва, че в системите за автоматизация в глобален мащаб се увеличава както броят на свързаните устройства, така и обемът на събираната и обработвана информация.
Това създава потребност от внедряването на допълнителни системи за
контрол и управление на тези уст-

ройства, както и на нови аналитични инструменти, които да извличат
пълния потенциал на големите обеми събрани данни.
Само преди десетилетие имаше
отчетлива разлика между цените на
технологиите от различни производители, използвани в индустриалните контролери. С течение на времето започна да се наблюдава тенденция към размиване на марките и изравняване на цените на процесорите,
паметите, embedded софтуера и
комуникационните компоненти. За
съжаление, обаче, традиционните
процеси и технологии, които дълго
време в малък мащаб служеха добре
на индустрията, се оказват неефективно решение за някои от съвременните комплексни и персонализирани мащабни приложения, твърдят
специалистите. В прехода към
Industry 4.0 са необходими нови стратегии и технологии, които да спомогнат за намаляване времето и
усилията, влагани в индустриалните
операции. Освен технологични инова-

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА АВТОМАТИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА АВТОМАТИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

33

технологии

ции са нужни и по-задълбочени системи за събиране на данни, както и
съответните по-мощни аналитични
инструменти. Отговорът на всички
тези потребности се крие в Internet
of Things, убедени са експертите.

IoT в индустриалната
автоматизация
Базирана на сензори и устройства
с все по-ниска цена и консумация на
енергия, платформата Internet of
Things е в основата на значителни
икономии на разходи в съвременната
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индустриална автоматизация. Технологията осъществява директна комуникационна връзка между сензорите,
крайните устройства и заводската
инфраструктура, която осигурява на
операторите и мениджърите необходимата информация за работата и
ефективността на системите.
IoT позволява безпроблемна интеграция на множество различни системи и компоненти за автоматизация
в една и съща платформа. Посредством стандартни комуникационни
протоколи се свързват помежду си
контролери и задвижващи механизми, производствено и процесно оборудване, EMS платформи за управление на предприятията, автоматизирани линии и дори системи за видеозапис. Целта е да се обединят данните от отделните сензори и устройства в обща база и с помощта на
аналитични инструменти да се разкрие неизползваният досега оперативен потенциал, както и да се постигне по-съществена оптимизация на
процесите и дейностите.

За приложения на Internet of Things
в индустриалната автоматизация
се разработва изцяло ново поколение
контролери и датчици с усъвършенствани възможности за свързване и
подобрена интелигентност, което
позволява по-прецизно управление на
оборудването и още по-ефективна
работа с минимум прекъсвания. Безжичните IoT протоколи опосредстват разширени комуникационни
възможности и по-лесна интеграция
на системите за автоматизация в
производствените съоръжения.

IoT и облачни приложения
Разпределеният характер на процесите в областта на индустриалната автоматизация позволява в
тази сфера да се разработват и
прилагат облачни технологии. Повечето глобални производители на
решения за автоматизация изграждат облачна инфраструктура, за да
отговорят на нарастващите нужди
от събиране, съхранение и обработка на все по-големи и разнородни
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технологии
зация като големи допълнителни разходи и усилия за инсталация, софтуерна и хардуерна поддръжка, закупуване на лицензи, обучение на персонала и др. С притеснения е свързан и
фактът, че продуктите от различни производители невинаги са съвместими помежду си. В концепцията за
фабриките на бъдещето, базирани на
Internet of Things, е заложено все помасово прилагане на технологии с
отворен комуникационен стандарт,
което да опосредства безпроблемното взаимодействие на устройства
от различни производители в единна обща платформа за автоматизация.

обеми данни на клиентите си. Основно предимство на използването на
облачни услуги от доставчик вместо изграждането на собствена архитектура са намалените време и
разходи за системна интеграция.
Благодарение на аналитичните
инструменти в облачните бизнес
платформи, мениджърите на съоръжения в съвременните предприятия
могат да се възползват от възможности за прогнозна поддръжка и предотвратяване на повреди и аварии
на оборудването чрез предварително идентифициране на потенциалните проблемни зони. Посредством
IoT концепцията и облачните технологии, системите за планиране на
ресурси (ERP) и производствените
изпълнителни системи (MES) в предприятията могат да функционират
като интегрирана платформа, която изпълнява всички необходими
бизнес функции, управление на активите и на веригата на доставките,
планиране на производствените
графици и оптимизация на дейностите.

Предизвикателства
Нарастващата роля на автоматизацията в изпълнението на индустриалните дейности и „прехвърлянето“ на все повече права и задължения от човека към автоматизирано-
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то оборудване и роботизираните
системи създава огромен потенциал
за повишаване на ефективността на
процесите и операциите и осъществяването на все по-прецизен контрол. Internet of Things значително
разширява тези възможности и полето за иновации в индустриалната
автоматизация, като опосредства
интеграцията на неизползвани досега в индустрията устройства и
технологии, които я правят по-гъвкава, управляема и проследима отвсякога. Всичко това, разбира се, е
свързано с преодоляването на дадени предизвикателства.
Сигурност и безопасност: основна задача на интелигентното автоматизирано производство днес е
осигуряването на безопасността на
служителите и оборудването и сигурността на системите и данните от мониторинга на процесите.
Посредством Internet of Things контролните, информационни и известителни системи в предприятието
могат да бъдат обединени в обща
платформа, която да осигури централизирана, навременна и адекватна реакция в случай на непредвидено
събитие.
Разходи, усилия, съвместимост:
често мениджърите на индустриални съоръжения възприемат внедряването на нови системи за автомати-

Достъпност и надеждност на системата: Когато с изправността
на всеки отделен компонент са
свързани работата на цели производствени линии и транспортни системи, промишлени агрегати и комунални съоръжения, от които зависи качеството и достъпността на публични услуги като електрификация,
топлофикация, водоснабдяване и др.,
е необходимо да се гарантира максимална надеждност на системата. За
целта Internet of Things платформата осигурява комуникация с всеки
отделен елемент, осъществява прецизен мониторинг и контрол и гарантира непрекъсната дейност на предприятието.
Свързаност: необходимостта от
надеждност на комуникацията между отделните устройства и машини в индустриалните предприятия и
сигурност на данните става все поголяма с увеличаването на автоматизираните и свързани производства, масовото прилагане на децентрализирани контролни системи и
решения за отдалечен мониторинг и
управление в индустрията. За да
намалят риска от компрометиране
на връзката и сигурността на информацията, производителите на IoT
устройства за промишлена и процесна автоматизация традиционно залагат на доказани в индустрията
комуникационни стандарти като
Modbus, Industrial Ethernet, 6LoWPA N,
ZigBee, Z – Wave, Profibus и др.
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Температурни трансмитери и сензори за
индустриални приложения от Honeywell
Фирма Енерик е специализирана в сферата на инженеринга и автоматизацията на различни промишлени обекти и системи, отговарящи на изискването за устойчивост във времето и надеждна защита, станало задължително за съвременната индустрия. Предлаганите продукти и системи са подбрани така, че да удоволетворяват
нашите критерии за най-високо и достъпно качество,
функционалност и изгодна цена.
От януари 2013 г. Енерик ООД е официален дистрибутор за българския пазар на Honeywell Field Products Process Measurement and Control Solutions и предлага ефективни решения за промишлената автоматизация:

Smartline температурни
трансмитери
SmartLine трансмитерите на Honeywell са първите модулни и най-надеждни предаватели в индустрията, които
поставят нов стандарт за висока производителност при
тежки и шумни условия на работа. Серията предлага висока точност и стабилност в широк спектър от процеси
и температура на околната среда. Интегрираната ефективна система за контрол и други уникални характерис-
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тики, гарантират надеждно предаване на данните при
всякакви условия. Фамилията Smartline включва полевия
трансмитер STT850 и монтирания на DIN шина STT650.

STT 3000 смарт трансмитери за
температура
Серията STT 3000 трансмитери на Honeywell осигурява надеждни, точни и устойчиви температурни измервания в процеси за наблюдение, контрол и техническа безопасност. Тя се предлага в три разновидности, предоставяйки правилната комбинация от цена и производителност в разнообразни приложения. Трансмитерите могат да предават данни на големи разстояния, дори и при
тежки условия на работната среда.

Температурни сонди
Температурните сонди на Honeywell елиминират нуждата от специално окабеляване, тъй като са напълно
стандартизирани и предлагат на потребителите побърз монтаж и пускане в експлоатация, подобрена обща
точност на измерването на температурата и повишено качество на крайния продукт.
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Нов софтуер за PFC200:
е!COCKPIT базиран на CodeSys 3
WAGO представя нов софтуерен инструмент, поддържащ технически като интегрирана програмна среда за
проектиране цялостния процес при
разработката на автоматизация
e!COCKPIT. Моделът PFC200 е първият контролер, който позволява проектиране посредством е!COCKPIT. Потребителите в бъдеще ще могат да реализират своите решения за автоматизация, базирани на система WAGOI/O-750 още по-бързо и рентабилно.
Контролерите от фамилията
PFC200 се характеризират с висока
скорост на изпълнение и разнообразни,
подходящи за паралелно ползване комуникационни интерфейси, включително
RS-232/RS-485, Ethernet, CANopen,
Profibus DP и Modbus. Управлението им
се базира на работещата в реално време отворена и сигурна в бъдещето си
операционна система Linux. Освободе-
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ната от вентилатори и акумулатори конструкция на тези контролери
ги прави по-здрави и неизискващи поддръжка. Така те стават подходящи и
за най-взискателните индустриални
приложения.
С помощта на е!COCKPIT всеки разработчик може лесно и интуитивно да
проектира, конфигурира и инициализира своите I/O модули дори и в най-сложна мрежова топология. Програмирането на приложения за PFC200 става посредством известните IEC-61131 редактори от CodeSys 3. Функционално обхватът на софтуера позволява включително проектирането на модерни решения за визуализация. Чрез функции за
тестване, диагностика и откриване на
грешки е!COCKPIT поддържа потребителя по целия път на разработката
включително до въвеждането й в експлоатация и сервизното й обслужване.

Система WAGO-I/O-750
Одобрена за разнообразие от области на приложение: системата
WAGO-I/O- 750 със своя високомодулен и независим от полевите шини
дизайн обръща особено внимание на
изискванията към децентрализираните магистрални системи. Основната идея за модулност откриваме
още веднъж при поддръжката на
многобройните системи за индустриална комуникация. В зависимост
от приложението, разполагаме с набор от полеви муфи и шинoви контролери (PLC) за избор съобразно различните протоколи. Изобилието от
над 400 различни модулa превръщат
системата WAGO I/O 750 в мащабируемо решение с висока интеграционна плътност и ненадминато съотношение цена/производителност.
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Линейни задвижвания (Актуатори)
Thomson предлага линейни задвижвания и подвигащи
колони, подходящи както за общо предназначение, така
и за индустриални приложения.

нение при реализиране на задвижване с хидравлика, ефективността на системата е 35-40% и само 5-10% при задвижване с пневматика. Това се дължи на факта, че актуаторите консумират енергия само при преместване.
Ниската консумация на енергия от актуаторите позволява за някои мобилни приложения захранването да се
осъществи чрез батерии или акумулатори. За управление на актуаторите и колоните се предлагат готови управления. Едно от основните предимства на тези задвижвания е лесното реализиране на синхронна работа за
два електромеханични цилиндъра или повдигащи колони.

Актуаторите са компактни и могат да се монтират в малки пространства, което ги прави идеално решение за реализиране на задвижвания от различен характер. Широката гама модели на Thomson покрива голям диапазон от скорости (33÷96mm/s), ход (51÷914mm)
и усилия (130÷6800N). Предлагат се AC и DC модели (12V,
24V, 36V, 230V), както и модели с висока степен на защита (до IP69K). Предлагат се също различни готови варианти за закрепване като конзоли, скоби и др.
Някои от често срещаните приложения на актуаторите са за реализиране на автоматизирано отваряне и затваряне на прозорци, люкове, вентилационни решетки, платформи, седалки, легла, пожароустойчиви врати, които се
срещат в селскостопанските машини, строителството,
промишлеността, медицинската, техника, ВЕИ и др.

За гарантиране на точно позициониране съществуват различни варианти за обратна връзка - потенциометър, енкодер или магнитни датчици.
Партньор на Thomson linear за България е БИБУС България ООД. Фирма БИБУС предлага продукти и решения
в областта на хидравликата, пневматиката и мехатрониката. Познавайки предимствата и недостатъците на всяко от направленията, можем да препоръчаме
и разработим най-подходящото задвижване за конкректно приложение.

Повдигащите телескопични колони са двустепенни и
тристепенни с алуминиев корпус, с осигурено водене и
вграден актуатор. Те са готово за инсталиране изделие. Колоните заемат минимално пространство в сгънато положение, но ходът може да достигне до 900mm.
Някои от често срещаните приложения на телескопичните колони са за реализиране на регулируеми работни маси или платформи.
Ефективността на цялостно задвижване, реализирано с актуатори или повдигащи колони, е над 80%. За срав-
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БИБУС БЪЛГАРИЯ ООД
1574 София, бул. Цветан Лазаров 2
тел.: +359 2 971 98 08, факс: +359 2 927 32 64
e-mail: info@bibus.bg, www.bibus.bg
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Балкан Стар разширява дейността си
като представител на MTU
Балкан Стар е на българския
пазар от 23 години. Началото е
поставено през 1992 г. като генерален представител на MercedesBenz в България. През годините
непрекъснато обновява и разширява гамата си, като включва и други марки, например Mitsubishi и
Jeep. Освен търговиятa с автомобили, с която фирмата е по-позната, през последните години разширява портфолиото си, като става
оторизиран сервизен партньор на
Rolls-Royce Power Systems AG за
продуктите на MTU, които имат
приложение в индустриалния сектор. MTU е световен лидер в развойна дейност, производство и сервизиране на двигатели, задвижващи и енергийни системи с марката MTU (съвместни разработки
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на Detroit Diesel и Mercedes-Benz),
MTU Onsite Energy и Bergen. Използват се в морския транспорт, селското стопанство, минното дело,
железопътния транспорт, пътното строителство, нефто- и газодобивни платформи, отбранителната промишленост, енергийната
промишленост и др.
Продуктовата гама на MTU
включва различни модели дизелови
двигатели от 30 до 10 000 kW и цялостни системи за задвижване на
яхти, кораби, тежки наземни и
релсови транспортни средства,
както и агрегати с приложение в
минната индустрия.
Дизеловите и газовите генераторни системи на MTU Onsite
Energy намират приложение за основно или резервно електрозахран-

ване в разнообразни институционални и потребителски обекти, като офис-сгради, болници, промишлени предприятия, телекомуникации, хотели, летища, бензиностанции и жилищни сгради. По
цял свят има изградени хиляди напълно автоматизирани инсталации, които захранват с ток и топлина производителите в селското
стопанство.
Сервизната мрежа на Балкан
Стар в София, Пловдив, Варна и
Бургас предлага резервни части и
техническо съдействие за продуктовата гама на MTU.
Лице за контакт:
Живко Джисов
тел. 02/4082 726, 0889 002338
e-mail: jivko.djissov@balkanstar.com
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Роботизираните комплекси
позволяват планиране и по-висока
ефективност на производството
Интервю с инж. Нишан Бъздигян, управител на РАИС ООД
Г-н Бъздигян, на последния
Open house в РАИС бяха
показани ваши машини с
робот. Откога работите в
това направление?
През последните години РАИС
съсредоточи вниманието си върху
създаването на роботизирани комплекси и това съвсем не е някаква
новост в промишленото производство в България. Първоначално започнахме с дооборудване на наши машини с робот, но впоследствие достигнахме до изграждане на роботизиран комплекс от няколко машини,
които се обслужват изцяло с роботи.
Разбира се, подобни комплекси, за
съжаление, сме изграждали единствено при клиенти в чужбина, но не и
в България. Много от нас помнят
времето, когато в България работеха няколко ГАПС (гъвкава автоматизирана производствена система),
но след 1989 г. този тип производства не успяха да намерят на новите пазари реализация на продуктите, които те произвеждаха, и собствениците им бяха принудени да ги
разкомплектоват. Такива системи
имаше в заводите за производството на металорежещи машини и в каростроенето. Много от световните
лидери тогава, работещи в същите
сектори, не притежаваха подобни
системи.
Сега, с намаляването на работната ръка в България, в хода на търсене на по-ефективно производство
повечето производители на различни продукти се замислят и търсят
решения за изграждане на роботизирани комплекси.
Във фирма РАИС сме изградили
два роботизирани комплекса. Ползите за нас от внедряването им са неизмерими. Благодарение на тях ние
много точно планираме производствения процес и успяхме да повишим
ефективността в участъците, където ги използваме. Убедени сме, че
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сме направили една разумна инвестиция с внедряването на роботите
в производството ни.
Всъщност, при нас процесът на
роботизация върви в два плана - ние
роботизираме нашето производство - внедряваме роботи в нашите
производствени линии, а от друга
страна дооборудваме с роботи произвежданите от нас машини и изграждаме роботизирани комплекси
при наши клиенти. Все повече са запитванията към нас за интегриране на роботи в различни производствени процеси.

С кои производители си
партнирате за дооборудване
на машините с робот?
Роботите са произведени от лидера в областта - фирма FANUC. Характеризират се с отлична надеждност и повторяемост при позициониране. При дооборудването на една металорежеща машина с робот
изцяло се премахва субективният
фактор, който влияе на производствения ритъм. Роботът дава възможност за по-точно планиране на
производствената програма, за постигане на по-висока ефективност и
производителност, което води до
намаляване на производствените
разходи.
Голямото ни предимство е, че не
само сме в крак със световните тенденции в сектора, но и като малка
фирма, каквото е европейското разбиране за малка фирма, ние сме запазили гъвкавостта си и можем да
отговорим на специфични изисквания на клиентите. Големите компании пускат серийно производство,
докато ние можем да си позволим да
се съобразим с желанията на клиента, да разработим продукт, да го
оборудваме с робот и това да е съобразено изцяло с изискванията на
клиента. Нашите машини могат да
бъдат проектирани и дооборудвани
по зададени от клиента параметри.

Големите производители не могат
да се съобразяват с всеки клиент,
докато ние го правим.

В каква степен концепцията
Internet of things е навлязла
във вашето производство?
Произвежданите от нас машини
са с последно поколение системи за
ЦПУ, които дава възможност чрез
интернет връзка специалистът да
може да види дисплея на машината.
Този бърз достъп до данните обезпечава бързо идентифициране на
проблем, съкращава времето за реакция, а оттам - и разходите.
При нас онлайн се контролира и
производството на части за мотокари. Ежедневно заданието за необходимите части, които трябва да
бъдат произведени в цеха ни в Пазарджик, се задава от офиса ни в
Пловдив. По всяко време колегите от
Пловдив знаят колко и какво е произведено. Това е възможност за отдалечен мониторинг, за по-бърз анализ на данни и отчети. Несъмнено
IoT концепцията е бъдещето на индустриалната автоматизация.
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FANUC - синоним на стандарт в
индустриалната автоматизация
Високоиновативни технологии за
автоматизация и роботизирани
системи от години се внедряват във
всички сфери на индустрията. Предприятията, оборудвани с модерни
автоматизирани производствени
линии, все по-масово се възползват
от потенциала за разширяване на
функционалността. Съвременният
пазар на роботи предлага почти безгранични възможности. Роботизацията на производствените съоръжения е предпоставка за постигане
и поддържане на висока конкурентоспособност на индустрията и
икономиката. Това е една от основните причини все по-често да говорим за автоматизация и роботизация на производствените процеси.

и могат да заместят хората в извършването на всякакви задачи. Само
през изминалата година FANUC лансира на пазара 8 нови модела роботи.
В България компанията предлага
цялото си портфолио надеждни системи, достъпни на глобалните и европейски пазари. Продуктите на
FANUC са изключително популярни в
страната, благодарение на това, че
се предлагат заедно с възможности за
поддръжка на целия жизнен цикъл на
роботизираните системи. Сервизното обслужване се извършва от висококвалифицираните инженери на
FANUC България. Това позволява идентифициране на индивидуалните потребности във всяко производство, избор на подходящото оборудване и
ефективно внедряване на приложения.

Роботите - двигател за
индустрията
Днес армията от роботи в производствените предприятия наброява над 1,3 милиона и с всеки ден се
увеличава. От FANUC се гордеят, че
са интегрирали повече от 330 хиляди от тях. Производствените компании по цял свят вече са наясно, че
оборудването на технологичните
линии с интелигентни решения е от
съществено значение за изграждането и поддържането на стабилни позиции на силно конкурентните съвременни пазари.
За да посрещне нарастващите
нужди на пазара, FANUC произвежда в своите бази и фабрики в Япония до 5 хиляди нови робота всеки
месец, които са надеждни, ефективни, прецизни, гъвкави и изключително лесни за управление. Това
позволява на компанията да предлага качество и прецизност, които
отдавна са станали синоним на
стандарт в индустрията.

Интелгиентни и
гъвкави решения за
производството
FANUC предлага широка гама от
роботизирани системи, покриващи
всички потребности на производителите. Продуктите на компанията са
интелигентни и с висока гъвкавост,

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

Лидер при
колаборативните
роботи
През настоящата година FANUC
представи CR - 35iA - първия промишлен колаборативен робот за Европа с полезен товар 35 кг. Той е проектиран за оптимална безопасност
и позволява съвместна работа с оператор в споделено работно пространство, като разполага с функция
за изключване при допир с човека. CR
- 35iA включва някои от най-съвременните интелигентни технологии
на FANUC, включително интегрирана система за машинно зрение
iRVision. Решението намира широко
приложение в колаборативни линии
за транспортиране на тежки де-

тайли или асемблиране на компоненти. CR - 35iA отговаря на високите
изисквания на стандарта за безопасност на индустриални роботизирани системи ISO 10218-1.

Пресечна точка на
традицията и
иновацията
От години продуктите на
FANUC оглавяват класациите за
най-технологично усъвършенствани, сигурни и надеждни решения за
индустриална автоматизация. В
българските заводи роботизираните системи на компанията се използват в оборудване за електродъгово и точково заваряване, палетизиране, роботизирано зареждане и
разтоварване на различни видове
машини и др.
Напредъкът в технологиите позволява разработката на роботи,
високочувствителни към околните
условия, които разполагат със собствена "сетивност". Такива са вертикалният обработващ център
Robodrill, който се отличава с ненадминати качество и прецизност,
както и електрическата, високо
прецизна шприц машина Roboshot,
за която са характерни по-добро ускорение и изключително кратки
цикли за изработване на големи количества детайли с постоянно високо качество. Акцент в предложенията на FANUC е и гамата изцяло
контролирани от ЦПУ нишкови
електроерозийни машини Robocut,
предназначени за сложни нишкови
EDM обработки с пределна точност и качество на обработваната
повърхност.

ФАНУК България ЕООД
1532 София, Околовръстен път 467
Логистичен център СТАД
тел.: 02/963 33 19
e-mail@info.bg@fanuc.eu
www.fanuc.bg
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Роботите настояще и
бъдеще
П

рез последните няколко десетилетия индустриалните роботи се
развиха от невероятно скъпи машини с ограничени функции до модерни
устройства с многостранно приложение. Те могат да изпълняват найразнообразни дейности и имат висока възвращаемост на инвестициите.
Промишлените роботи днес са
много по-достъпни и евтини от когато и да било. Стандартните модели се произвеждат серийно и успя-
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ват да отговорят на все по-нарастващото търсене. Тази повишена
достъпност на роботите, от своя
страна, доведе до постоянно намаление на цените на новите модели.
Освен това пазарът на употребявани роботи повишава още повече
възможностите за създаване и пускане на пазара на евтини модели.
Интегрирането на технологичните устройства, свързани с роботиката, вече е много по-просто и се
извършва почти на принципа „plug
and play“. Периферните устройства,

различните модели роботи и контролери са конструирани така, че да
комуникират по-лесно помежду си.
Тази съвместимост улеснява изграждането на по-надеждни и гъвкави системи от роботи.
Гъвкавостта и мултифункционалността, които предлагат модерните инструменти за захващане и за
други операции, монтирани в края на
манипулатора на робота, също създават безброй възможности за съкращаване на производствени разходи.
Те позволяват обединяването на пос-
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ледователно или паралелно изпълнявани задачи чрез взаимнозаменяеми
специализирани крайни компоненти системи за захващане, вакуумни системи, патронници с три челюсти,
високоскоростни валове, цилиндри и
свредла.
Друг благоприятен за развитието
на пазара фактор е стандартизацията на роботите. При сравнение на
роботи от различни производители
лесно се забелязва, че имат общи характеристики на стил и ползваемост. Конкуренцията на пазара доведе до създаване на почти взаимозаменяеми серии роботи, например
по отношение на полезния товар и
на работния обсег на манипулатора.
Напредъкът в технологията на
роботите и на тяхното управление
вече им позволява да излязат извън
традиционните роли в производството и автоматизацията, да поддържат цели нови класове приложения, а със съответните разширения
- да завладяват нови пазари. Може би
най-добър пример за тази тенденция
е развитието и използването на
колаборативни роботи (системи,
проектирани да работят в непосред-
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ствена близост и в сътрудничество
с хора).

Колаборативни роботи
Тясното сътрудничество между
хора и роботи, работещи като колеги на конвейери и на други места, ще
бъде важен компонент от роботиката на бъдещето. Вероятно ще
настъпи време, когато разделителната линия между операциите, извършвани от хора и от роботи, ще
се размие до такава степен, че ще
стане неразличима. Това е особено
видно през преходния период, когато
роботите все още не могат да
възпроизвеждат ловкостта на хората, но имат достатъчни способности за работа с крехки обекти и поемат някои операции, които понастоящем се извършват от хора. Типичен пример е все по-нарастващата необходимост от асемблиране на
електронни устройства, състоящи
се от много малки компоненти.
Роботите с два манипулатора,
които понастоящем излизат на пазара, са конструирани с оглед на
максимална сигурност и безопасност, което означава, че не могат

да наранят работник. Те имат датчици, отчитащи силата на натиск,
която прилагат манипулаторите им;
осите им са проектирани, така че
да се избегнат всички възможни
точки на съприкосновение; имат
електромотори с ограничена скорост и са програмирани със софтуер, управляващ безопасността. Благодарение на всичко това, имаме
роботи, при които рискът от нанасяне на вреда на работника при контакт с него е сведен до минимум. За
допълнителна безопасност, в точките на потенциално съприкосновение
са монтирани уплътнения.
Тези роботи ще повишат гъвкавостта и бързината на производствените системи. Тъй като роботът е
компактен, преносим и конструиран
с оглед да заема същото работно
пространство като работник-човек,
той лесно може да бъде заместен от
такъв. Роботите могат лесно да
бъдат обучени и поставени на конвейер вместо хора-работници. Това
позволява на производителя да се
приспособи към евентуални изненадващи промени на сроковете на производство.
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В бъдеще използването на колаборативни роботи ще
се разраства. Според наскоро публикувано изследване на
ABI Research на тема „Колаборативна роботика: състояние на пазара и технологиите“, секторът на колаборативната роботика се очаква да отбележи десетократен растеж през периода от 2015 до 2020 г. и да достигне над 1 милиард щатски долара, срещу приблизително 95 милиона през 2015-та.
Дан Кара, главен изпълнителен директор по роботика
на ABI Research, заявява: „Колаборативните роботи бяха
разработени в отговор на натиска от социални, така и
от наложени от бизнеса фактори. За развитието им
спомогнаха непрекъснатите технологични иновации и
намаляващите цени на новаторските технологични решения. Този сектор е много динамичен и се разширява
бързо. Нови продуктови оферти се предлагат на пазара
както от утвърдени компании, така и от малки, прохождащи фирми“.
Бъдещият растеж на сектора ще се дължи на три
ключови пазара: производителите на електроника и компаниите, осъществяващи услуги, свързани с електронното производство; малки и средни производители; производители, нуждаещи се от роботизирани решения, оптимизирани за поддръжка на бързина и продуктивност,
се посочва още в изследването.

По-лесни за използване, внедряване и
поддръжка
Един от най-големите технически проблеми, с които
промишлеността в момента опитва да се справи, е
намирането на начини роботите да станат по-лесни за
използване, така че да не изискват твърде висококвалифицирани специалисти, за да бъдат внедрени, пуснати в
експлоатация и поддържани. Сред новостите в тази
сфера е интерфейсът за програмиране тип WYSIWYG
(what you see is what you get - получаваш това, което
виждаш), който може да се използва за постигане на
максимална ефективност и съкращаване до минимум на
времето за подготовка преди началото на производството.
Освен това все по-често се срещат роботи, които
могат да се самопрограмират. Очаква се те да стават
все по-автономни и да могат да функционират в по-неопределена среда. Благодарение на усъвършенстващата
се сензорика и елементите на самообучение, новото
поколение роботи ще могат да се справят с доста поширок кръг от „непредвидени“ ситуации, прогнозират
учените.

Дистанционно наблюдение и
управление
Безспорно връзката на роботите с Интернет ще
предостави нови възможности за компаниите в бъдеще.
Те ще могат да управляват тях и екипите, които зависят от тях, навсякъде, където има връзка с интернет.
Това опростява всички етапи на взаимодействието с
роботите: проектиране, продажба, монтаж, приемане,
експлоатация, надзор и обслужване. Чрез дистанционен
мониторинг през мрежата ще бъде възможно откриването на потенциални проблеми, така че те да не нарушават нормалния производствен процес. Например може
да се засече дали роботът има нужда от обслужване или
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подобрения, а също да се направи
анализ на ефективността на движенията му. Ще се оптимизира разрешаването на възникнали проблеми и
ще се спестява време.
В ерата на Internet of Things роботите ще могат да обменят информация помежду си и да самоусъвършенстват функциите си на базата
на богатата информация в интернет.

Подобрени „сетива“ на
роботите
Друг ключов аспект в техническия
прогрес на роботите е свързан с
устройствата, които им позволяват да взаимодействат със света
около тях, включително чрез усъвършенствани сензори и инструменти
за захващане. За да се даде възможност на роботите да изпълняват
всички задачи, за които са създадени, те трябва да развият по-човекоподобни умения при намирането, разпознаването и манипулирането на
обекти.
В комбинация с мощен изчислителен ресурс, технологии като управление на силата на натиск и усъвър-
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шенстваното двуизмерно и триизмерно зрение ще създадат своеобразна независимост на робота и ще му
дадат възможност да взема решения
за това какво да прави, когато срещне неизбежни препятствия по време
на ежедневната си работа.
Роботите несъмнено могат да
извършват много точни повтарящи
се движения. Но когато става въпрос
за приложения, като асемблиране на
устройства, състоящи се от много
малки компоненти, цялата тази точност би била безполезна, ако роботът не е способен да манипулира
с тях. В това отношение индустрията се нуждае от инструменти,
монтирани на края на манипулатора
на робота (end-of-arm tooling), които
доколкото е възможно, да наподобяват човешката ръка с нейната чувствителност на докосване, гъвкавост, прецизно действие и бързина.

Водещи области на
приложение
Търсенето на промишлени роботи
ще продължи да се увеличава, като
през периода 2015-2017 г. ще нараства средно с около 12% на година,

твърдят от Международната федерация по роботика. Основни двигатели на този растеж ще бъдат автомобилната и електронната промишленост.
Най-голям брой поръчки за промишлени роботи и в бъдеще ще се получават от автомобилната промишленост. Инвестициите в нея обикновено имат цикличен характер, но от
2010 г. насам обемът на инвестициите предимно расте, без значителен
цикличен ефект. В своя статия, посветена на бъдещите предизвикателства пред роботиката в автомобилната индустрия, д-р Щефан
Маркус Багински от BMW вижда
широк спектър от перспективи за
използване на още повече роботи в
автомобилното производство.
Възможностите както на програмируемите логически контролери
(PLCs), така и на контролерите за
роботи, сега се използват в пълния
им потенциал: „Вижте колко широко свързани са днес нашите мобилни
устройства с телефонната мрежа,
социалните платформи и облачните
услуги. Всичко това има за цел да
бъдат създадени по-добри услуги за
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нас и животът ни да стане по-удобен. Едно от предизвикателствата на бъдещето е всичко това да се адаптира за навлизането на роботи. Представете си колко
енергия, усилия за поддръжка, място и хардуер бихме
спестили, ако например, контролерът на робота е просто една облачна услуга, с която са свързани всички роботи, за да могат индивидуалните им програми да работят“.
Багински вярва, че това оказва влияние на друга важна
тема - необходимите усилия да се научим как да програмираме и използваме робот. В тази област все още се
изисква много обучение и експертен опит. Всеки доставчик на роботи използва свой собствен език на програмиране. Според Багински, на първо време трябва да бъдат
създадени отворени стандарти за контролерите. Освен
това разширеното сътрудничество между хора и роботи, което позволява директно взаимодействие между
тях, е само в начална фаза и ще открие нови възможности за използване на роботи в автомобилната промишленост.
Багински прави заключение, че цялата общност в роботиката - към която се числят и производителите на
автомобили - трябва да поеме отговорността не само
да развива технологията, но и да променя начина на
мислене на обществото за нови посоки на автоматизация. „При много хора използването на роботи все още
създава чувство на страх. Същевременно те използват
своите смартфони за автоматизация на ежедневните
си дейности. Това се случва, защото технологията не
се обяснява правилно и не се разбира от масите. При
по-задълбочено разбиране, ние бихме спечелили още повече от бъдещото развитие на технологията на роботите“.
Вероятна област на широко приложение на роботи в
бъдеще е и производството на електромобили. Тази
индустрия се развива и около нея се създава нов пазар.
Нараства и нуждата от стационарни инсталации за
съхранение на енергия, които да служат за буферно съхранение на възобновяема енергия в електрическите мрежи.
Тяхното производство е по-сложно от това на обикновените акумулатори от потребителски тип, които се
предлагат днес на пазара. Ключови фактори за успех тук
са голямата точност, високото качество и повишеното производство. А това изисква автоматизация и
внедряване на роботи. При електромобилите се обсъжда
изграждането на станции за смяна на акумулаторните
батерии, като алтернатива на зарядните станции. Те
също биха били привлекателен пазар за роботи.
В електронната промишленост инвестициите в роботи нарастват заради нуждата от автоматизация на
производството и оборудване на нови производствени
процеси.
Твърде вероятно е в бъдеще да има ново увеличение
на поръчките на роботи, особено в пластмасовата и
каучуковата промишлености, фармацевтичната, хранителната промишленост (най-вече при производството
на напитки), както и металообработващата индустрия
и машиностроенето.
Според прогнозите, през периода 2015-2017 г. продажбите на роботи ще нарастват средно годишно с
6% в Северна, Южна Америка и в Европа, и с около 16%
в Азия и Австралия. Очаква се в края на 2017 г. 2 милиона промишлени роботи да бъдат внедрени в заводи по
цял свят.
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платена публикация

Уплътнителни решения за
взискателни работни среди
Ако сте инженер и Ви се налага да
използвате уплътнители за биопроцеси, храни, напитки или фармацевтично производство, то тази статия е точно за Вас. Вашата производствена среда е може би най-предизвикателната от всички и затова Ние
от Trelleborg Sealing Solutions сме разработили една от най-широките гами изделия и материали, специфични
за Вашия производствен сектор. В
настоящата публикация представяме материали и продуктова информация, за да Ви помогнем да изберете
най-подходящите уплътнения за Вашите специфични нужди и приложения.

СIP и SIP
Издръжливост при тежки
почистващи режими.
Агресивните химикали
съкращават живота на
уплътненията
Автоматизираните CIP (почистване на място) и SIP (стерилизация на
място) в момента са най-добрите методи за почистване. Те гарантират безопасността и ефективността, предотвратяват токсични замърсявания
и минимизират процеса на повторно замърсяване. Сложните формули от токсични химикали могат бързо да предизвикат сериозни щети на еластомерните уплътнения, особено при приложения
с високи натоваране и налягане. При високи температури и/или стерилизация
с пара, която достига често до 150°C /
302°F, негативният ефект върху уплътненията се усилва многократно.
При проведени тестове, както се
очакваше, интензивните "CIP" флуиди и високите температури доведоха някои еластомери до границата на
техните възможности.
Резултатите позволиха на ТРЕЛЕБОРГ да създаде материали, които да
оптимизират издръжливостта на
уплътненията в режим при CIP и SIP
процеси.

Isolast FFKM: Най-доброто
от еластомерните
уплътнения

Isolast FFKM дава най-добри резултати при всички тестови условия. Ос-
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вен това се е доказал и в условия на пара
при температури до 240°C / 464°F. Това
означава, че Isolast трябва да бъде избиран при най-критичните приложения,
където спирането на производствения
процес не може да бъде допуснато.

Turcon PTFE-базираните
уплътнителни материали
имат почти универсална химическа съвместимост и са способни да работят както при високи температури, така и при пара. Това ги прави идеални за използване в CIP и SIP режими. Turcon MF гамата от материали е разработена специално за стерилни приложения при спазване на
всички основни стандарти.

Zurcon за постъпателни
и осцилиращи движения

Zurcon (полиуретан) е наименованието на TSS за висококачествени полимери. Неговите триещи свойства показват, че е идеален материал за постъпателни, бавно въртящи се и осцилиращи движения, където е необходима висока износоустойчивост. При работни температури от -196°C/
-321°F до 80°С / 176°F, Zurcon е съвместим с всички средства за почистване
на водна основа и алкални вещества при
режими с пара под 115°С/ 239°F.

Fluoroelastomer (FKM)
Материалът демонстрира много

добри температурни характеристики и съвместимост с киселинни "CIP"
флуиди, мастни хранителни продукти и масла. Специализираният V8T41
показва по-добра химическа съвместимост с възможност за работа в
парна среда до 170°C / 338°F.

Нашите решения
Давайки ни точни изисквания, ние
можем да ви предложим ефективни
решения, които са съвместими с всички основни стандарти и са доказано
готови да се изправят срещу почти
всички познати режими за почистване. ТРЕЛЕБОРГ може да препоръча и
осигури уплътнения, които осигуряват продължителен живот, намаляват разходите не само за поддръжка,
но и за целия жизнен цикъл.
За да намерите най-подходящото уплътнение за Вашите приложения, свържете се с нашите инженер-експерти.

Òðåëåáîðã Ñèéëèíã Ñîëþøúíñ Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ
áóë. Õðèñòîôîð Êîëóìá 80, åò. 7 Ñîôèÿ 1592
Ò: +359 (0)2 969 95 10; 969 95 99
Ô: +359 (0)2 968 90 01
e-mail: tssbulgaria@trelleborg.com
www.tss.trelleborg.com
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Все повече работодатели
инвестират в развитието
на млади специалисти
доц. д-р инж. Нина Николова,
декан на факултет Автоматика,
Технически университет-София
Факултет Автоматика е основан преди повече от 4 десетилетия. Представете накратко дейността му днес. Кои са най-значимите му постижения през годините?
Факултет Автоматика (ФА) на Технически университет-София (ТУ-София) е създаден през 1974 г. и е
включен в структурата на висшето учебно заведение, започнало историята си през 1941 г. като висше
техническо училище. През 2013 г. ФА празнува още
една забележителна годишнина – 50 години обучение
по автоматизация на производството.
За 41-годишната си история ФА създаде: 67 профе-
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сори; 7 професори, постоянно преподаващи във водещи университети на Великобритания, Франция, Холандия, Швеция, Дания, САЩ; 1 ректор на ВМЕИ; 8 зам.ректори на ВМЕИ и на ТУ-София; 3 чл.-кор. на БАН; 5
зам.-министри и 2 народни представители, което определя ФА като факултета с най-висококвалифициран
академичен състав в ТУ-София. Преподавателите на
ФА бяха активни модератори в създаването на основни функционални звена в структурата на ТУ-София, спомогнаха за разкриването и участват в развитието на катедрите по автоматизация на: ФЕА във
филиала в Пловдив, ИПФ Сливен, ТУ-Варна, ТУ-Габрово,
УХТ-Пловдив, Русенски университет „А. Кънчев“ и др.
Какъв интерес проявяват младите хора у нас
към дисциплините в сферата на автоматиката? Кои са най-желаните специалности?
Атрактивни за младите хора са направления като
управление на електромеханични системи, биотехнологични процеси, роботи и гъвкави производства, при
които проблемите имат интердисциплинарен характер. Предпоставка за тяхното решаване е интегрирането на знания от различни научни области, което
е постигнато при обучението във ФА. Особеностите на обучението и възможностите за успешна реализация стимулират висок интерес сред младите за
следване във факултета. Привлекателен за тях е и
фактът, че придобитите във ФА знания са приложими и извън областта на техническите системи, при
управлението на сложни производствени, транспортни, икономически, социални и други процеси.
Успешната реализация на възпитаниците на ФА в
страната и чужбина е в резултат на широката им
фундаментална подготовка. Важно място в тази подготовка заемат знанията в областта на компютърната техника и програмирането, на количествените
методи за анализ и проектиране на системи за управление, както и усвоеният системен подход към изучаването на процеси с различна природа.
В какви области имат възможност да профилират, къде стажуват?
ФА подготвя висококвалифицирани и широкопрофил-
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ни специалисти със солидна инженерна подготовка,
даваща им възможност да заемат професионални позиции и да участват успешно в различни форми на
изследователска, преподавателска, експертна дейност и др. Възпитаниците на ФА се научават да ръководят и да участват в цялостната дейност на колективи от разнородни специалисти. По време на обучението си те се запознават с научноизследователската, конструкторска, проектантска и развойна дейност в областта на автоматизацията и възможностите за тяхното прилагане във всички отрасли –
промишленост, енергетика, транспорт, банково дело,
комуникации и др.
Някои от компаниите работодатели и ведомства,
с които ФА поддържа връзки, са: Фадата, Шнайдер
Електрик България, Сименс, Ханиуел, Фесто България,
АББ България, Старт Инженеринг, Вистеон Електроникс България, Елаците - Мед и много други.
В какви компании и индустриални сектори
могат да получат професионална реализация
след завършване на обучението си възпитаниците на факултета? Разкажете за най-успелите сред тях.
Завършилите ФА инженери успешно работят в научноизследователски, проектантски, управленски и изпълнителни звена на организации, предприятия и фирми от индустрията, енергетиката, транспорта,
строителството. Участват активно в създаване,
производство и експлоатация на средства за автоматизация на препрограмируеми машини, механизми
и робототехнически системи. Добре приети са в приборостроителни и метрологични служби, както и в
инженерингови организации и фирми по биотехнология, медицина и екология.
Възпитаници и преподаватели на ФА са създатели
на организации и фирми в областта на автоматизацията, програмното осигуряване и информационните
технологии, сред които: чл.-кор. проф. д-р Н. Наплатанов – основател и директор на ИТК-БАН; проф. Т. Петков – основател и директор на ЦРБА; проф. д-р Х. Хинов
– директор на НИПИА към Министерство на машиностроенето; проф. дтн С. Цонков – учредител и дирек-
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тор на ЦЛБА–БАН; маг. инж. Н. Минков – изпълнителен директор на индустриален клъстер Средногорие
Мед и много др.
Как бихте оценили обучението по автоматика в България в сравнение с останалите
страни?
Основните принципи, въз основа на които от създаването му се гради дейността на ФА, са: създаване
на академична и творческа обстановка, научно и кадрово израстване на преподавателите и повишаване
на квалификацията, толерантност и достойнство в
отношенията, участие на студентите в решаването на значимите проблеми в процеса на обучение.
Днес ФА заема достойно място сред водещите факултети на ТУ-София. Студентите се обучават на
български, английски, немски и френски език по 180
учебни дисциплини в 56 учебни и научноизследователски лаборатории, върху 554 лабораторни постановки.
Обучението във ФА се провежда в професионални
направления: „Електротехника, електроника и автоматика“ в специалности „Автоматика, информационна и управляваща техника“ и „Системи за енергоефективно управление“; „Комуникационна и компютърна
техника“, съвместно с ФКСУ в специалност „Информационни технологии в индустрията“; „Общо инженерство“, съвместно с МФ в специалност „Метрология и
измервателна техника“.

Всички специалности са акредитирани от НАОА с
най-високите оценки за страната. Ежегодно за обучение във ФА се записват 200 студенти и се дипломират 180 инженери.
Какви са отзивите на българските и чуждестранните компании за качеството и квалификацията на работната сила у нас в сферата на автоматизацията?
Компаниите работодатели и ведомствата, с които ФА поддържа връзки, дават много добра оценка за
квалификацията на нашите възпитаници. В подкрепа
на това твърдение е и фактът, че през изминалите
години с участието на преподаватели и възпитаници
на ФА са разработени стотици научноизследователски проекти за системи за автоматизация и техни
компоненти. Внедрени са стотици системи в отраслите на промишлеността, енергетиката, транспорта и социалната сфера. Произведени и внедрени в
страната и чужбина са хиляди изделия – компоненти
на системи за контрол и регулиране, от което е получен значителен икономически ефект. Разработени
са и редица програмни продукти, използвани в промишлени изследователски институти, образованието и
други области. ФА участва и в редица международни
и европейски изследователски проекти и има договори за сътрудничество с български и чуждестранни
учебни и научноизследователски звена.
Как трябва да бъдат мотивирани младите
специалисти в областта да търсят кариерна реализация на българския пазар, а не в
чужбина? Каква е ролята на държавата, бизнеса и образователните институции?
Във ФА сме сигурни, че България ще излезе от икономическата криза и нейната индустриална продукция ще намира все по-достойно място на международния пазар. Това предполага както прилагане на модерни производствени технологии, така и пълноценно
използване и развитие на научния и производствен
потенциал.
Академичното ръководство на ТУ-София и кариерният център ежегодно организират изложения на работодателите – „Дни на кариерата“ и „Стажове“,
което е една добра стъпка в мотивирането на младите хора да търсят кариерно развитие в България.
Добра тенденция е и фактът, че все повече работодатели инвестират в наемането на млади специалисти и тяхното развитие, като освен платени стажове
предлагат гъвкава заетост, което удовлетворява в поголяма степен изискванията на студентите. Това е
възможност, завършвайки университета, инженерите
да са и с по-добра практическа подготовка.
Прилагането на европейската инициатива срещу
младежката безработица в лицето на новата европейска програма „Младежка гаранция“ също е още една
стъпка в насоката младите хора да получат добро
предложение за работа, продължаващо образование и
обучение.
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