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накратко
Wittmann Battenfeld отбеляза десетата си годишнина
На 13 и 14 юни т. г. Wittmann Battenfeld отпразнува десетия си юбилей с над
1400 гости в завода в Котингбрун, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от Витман
Батенфелд България.
„Преди десет години Battenfeld Kunststofftechnik се интегрира във Wittmann
Group, като за този период цялото продуктово портфолио на компанията е
обновено, а капацитетът на завода в Котингбрун е увеличен в значителна
степен“, коментират от българското представителство на австрийския производител.
По време на събитието на 14 машини от серията PowerSeries бяха демонстрирани интересни приложения и модерни процесни технологии. Сред тях бе и
новата вертикална Vpower, която бе показана за пръв път. Един от акцентите бе
и представянето на Wittmann 4.0 – отговорът на компанията на концепцията
Industry 4.0. Освен интеграцията на роботи и периферни устройства на редица
машини, цялата гама свързани решения бе демонстрирана по впечатляващ начин
в отделна Wittmann 4.0 клетка. На специално организирани обиколки посетителите можеха да разгледат не само експонатите, но и цялата производствена база
в Котингбрун, която бе разширена с 2200 кв. м и включва линиите за производство на по-големите машини от сериите SmartPower и EcoPower.

Microchip представи нови 8-битови микроконтролери за сензорни приложения
Microchip разшири серията микроконтролери tinyAVR с две нови системи,
които предлагат разширена аналогова функционалност и варианти с максимална памет във фамилията. ATtiny3217 и ATtiny3216 са предназначени за надеждна
работа в тежки условия и предлагат интегрирани средства за безопасност.
С микроконтролерите tinyAVR могат да се създават високочувствителни сензорни възли. ATtiny3217 и ATtiny3216 подобряват функционалността и времето
за реакция на сензорните приложения, включително интерфейси с капацитивно
управление, с помощта на два аналогово-цифрови преобразувателя, които позволяват на системите да осъществяват контрол на допира едновременно с други
аналогови измервания. Единият АЦП може да се използва с периферния контролер
за получаване на сензорен сигнал, а вторият да следи други входове като термистори и сензори за налягане. Двата АЦП могат да се използват и синхронно за побързо получаване на измервания от различни видове сензори. Така се подобряват
цялостната системна производителност и точността на измерванията в реално време. И двата микроконтолера притежават интегрирани средства за безопасност, които могат да откриват и реагират на вариации на напрежението.

БСК ще съдейства за организирането на балкански бизнес форум
Словенска бизнес делегация бе на посещение в България и се срещна с представители на Българската стопанска камара (БСК). Делегацията бе ръководена от
Янез Подобник, директор на ECPD Institute, бивш председател на словенския парламент и министър на околната среда и териториалното планиране на Словения. На срещата бяха обсъдени възможностите за намиране на български партньори сред членовете на БСК от различни сфери на икономиката и потенциални
пазари за развитие. Участниците в срещата се договориха да стартират съвместна подготовка на бизнес форум, за участие в който да бъдат поканени представители на всички балкански държави. Целта на форума ще е да насърчи директните контакти между фирмите от балканския регион в контекста на предстоящото Румънско европредседателство (първото полугодие на 2019 г.) и
очакваното присъединяване на Македония към ЕС.
БСК ще отправи покана за участие във форума и към BusinessEurope като
представителна работодателска организация на европейско ниво.

NETZSCH разработиха нов дизайн на помпите TORNADO® модел T.Sano®
Компанията NETZSCH представи нов дизайн на ротационните лобови помпи
TORNADO® модел T.Sano, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от фирма Евротех,
официален дистрибутор на немския производител у нас.
„Помпите се отличават с производителност 0,5 - 12 m3/h, налягане 10 bar и
работа при температура до 150°C. В допълнение към материалите и почистването на вътрешността на помпата, производителят NETZSCH отделя голямо
внимание и на външните контури на компонентите. В сравнение със стандартните помпи новият дизайн на хигиенната лобова помпа T.Sano® има напълно
гладък корпус, без излишни ъгли, ръбове и мъртви пространства. Той е проектиран така, че да не задържа мръсотия и прах, което е важно в производствения
процес на хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрия“, разказаха от
Евротех.
Помпите са сертифицирани по EHEDG. Сред останалите предимства на серията са абсолютно безмасленият двигател, синхронизиран със зъбен ремък, както
и възможността за пълен сервиз на място.
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накратко
Mazak представя нов хибриден вертикален обработващ център на IMTS 2018
Yamazaki Mazak ще представи най-новия си хибриден многофункционален вертикален обработващ център с адитивна възможност VC-500A/5X AM HWD по
време на изложението IMTS, което ще се проведе през септември т. г. в Чикаго,
съобщават от Бимекс Лимитид, представител на компанията у нас.
„Машината предлага иновативна технология Hot Wire за електродъгово метално напластяване с телоподаващо устройство, разработена съвместно с
американската фирма Lincoln Electric. Новост е предварителното загряване с
лазер на телта. За кратко време, с по-малки енергийни и материални разходи, с
нанасяне на тънки слоеве на 3D форми, близки до краен размер, при по-ниска
температура и без напрежения за здрава металургична връзка, се добавя повече
материал с последваща 5-осна фрезова обработка за завършване на изделия само
при едно базиране“, обясняват от компанията.
Обработващият център може да се използва за производство на прецизни,
специални детайли и резервни части с висока здравина, точен химичен състав,
корозионна и износоустойчивост за авиокосмическата промишленост, енергетиката, нефтодобива, медицината, за матрици, пресформи и др. Ефективността на
хибридния обработващ център Mazak VC-500A/5X AM HWD е в увеличената производителност в сравнение с традиционното прахово напластяване, съкращаване на броя на необходимите машини, намалените разходи и удължаването на
живота на прецизни и скъпи детайли, подчертават от Бимекс Лимитид.

Стокообменът с Турция достига 1 млрд. евро за първото тримесечие на 2018 г.
Българският стокообмен с Турция е достигнал 1 млрд. евро само за първото
тримесечие на т. г., заяви министърът на икономиката Емил Караниколов при
откриването на форума „Българо-турски дни на бизнеса“ в София. Турция заема 4о място в българския износ и 5-о място във вноса, стана ясно по време на събитието. Бизнес форумът бе посетен от близо 150 фирми от двете държави. Министър Караниколов посочи, че интересът на турските фирми в България расте
към проекти, свързани с изграждане на инфраструктурата, строителството,
както и към банковия сектор. Друго поле за инвестиции са хранително-вкусовата,
химическата и текстилната промишлености, а също така и автомобилният сектор. „Надявам се днешният форум да задълбочи партньорството в тези теми и
да набележи много нови сфери за сътрудничество, защото потенциалът за партньорство между нашите две страни е огромен, и само от нас зависи доколко ще
го използваме“, подчерта заместник-министърът на икономиката Александър
Манолев, който също се включи в събитието.

Откриха информационен център в помощ на бизнеса в Ямбол
Първият в страната информационен център в помощ на бизнеса и гражданите бе открит в град Ямбол. На събитието присъстваха заместник-изпълнителният директор на ИАНМСП д-р Александър Минев, министърът на икономиката
Емил Караниколов, областният управител на град Ямбол Димитър Иванов, представители на Mинистерство на икономиката, председателят на БАИ Стамен
Янев, народни представители и други. Планира се откриване на подобни центрове във всички областни градове в България, обявиха от министерството. Така
представителите на малкия и среден бизнес във всички точки на страната ще
имат достъп до информация и насоки. „Това е прекрасна инициатива, която се
реализира с бързи темпове. Основна цел на ИАНМСП е да подобри диалога между
бизнеса и държавата, а наличието на подобна целева площ е една от основните
стъпки в тази насока. Получаването на информация от първа ръка е част от
пакета мерки за насърчаване на предприемачеството и в частност малките и
средни предприятия“, заяви д-р Александър Минев.
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Столична община и БАКБ подпомагат иновативни бизнеси
Заместник-кметът на София Дончо Барбалов, главният изпълнителен директор на Българо-американската кредитна банка (БАКБ) Илиан Георгиев и изпълнителният директор на банката Лорета Григорова дадоха старт на партньорство
по Програмата между БАКБ и Столична община чрез Общинския гаранционен фонд
за МСП. Програмата е разработена с цел да подпомага развитието на стартъпи
и млади иновативни бизнеси като цяло на територията на Столична община.
Приоритетни направления са иновациите в сферата на информационните и комуникационни технологии, както и нови технологии в креативните и реактивните
индустрии. „Убеден съм, че тази нова гаранционна схема ще даде още една перспектива в дългогодишното ползотворно сътрудничество между Фонда и БАКБ“,
посочи заместник-кметът Дончо Барбалов. „Амбициозната цел, която си поставяме, е София да се превърне в своеобразна Балканска столица на предприемачеството и иновациите. Само през месец юли София беше домакин и партньор на изключителни инициативи, които доказват, че вървим в правилната посока. Събития
като Европейския фестивал Webit, Балканския хакатон и Европейската дигитална
асамблея създават благоприятна среда в столицата за ускорено развитие на
иновациите и стартиращите компании“, допълни той.

НКИЗ представи възможности за инвестиции в България пред корейски компании
Българска делегация посети Южна Корея и представи пред водещи корейски
компании възможностите за инвестиции в България. В делегацията участваха
зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, изпълнителният директор
на Национална компания индустриални зони (НКИЗ) Антоанета Барес и други
представители на бизнеса. Програмата на българската делегация включваше
срещи на високо ниво с водещи корейски компании. Барес представи дейността
на компанията и възможностите за инвестиции на корейски производствени
фирми в икономическите зони, управлявани от НКИЗ. Зам.-министър Борисов
изтъкна, че важен приоритет за българската страна е привличането на корейски инвестиции в сектори като електроника, електротехника, автомобилостроене, информационни и комуникационни технологии. На Хюндай Мотор груп бе
представена възможността да се включат в създаването на R&D център в
България в областта на автомобилната електроника и софтуер, електрическата мобилност. Бизнес климатът в България и възможностите за инвестиции
пък бяха обсъдени и по време на разговорите с Хюнг Уоо, вицепрезидент на
Самсунг Електроникс и с Хуанг Мюнг Кю, изпълнителен директор на АМОТЕХ.

Нови ISO стандарти за оценка на енергийната ефективност на машини
Международната организация по стандартизация (ISO) публикува първите две
части на новия международен стандарт за оценка на екологичните показатели на
машини. ISO 14955-1, „Машини – Оценка на екологичните показатели на машини
– Част 1: Методология за проектиране на енергийно ефективни машини“ се отнася до енергийната ефективност на машините по време на експлоатационния
им живот. Той идентифицира основните функции и компоненти на машините, за
които се изразходва енергия във фаза на употреба. ISO 14955-2, „Машини – Оценка
на екологичните показатели на машини – Част 2: Методи за измерване на енергията, доставена до машините и машинните компоненти“ подкрепя методологията за проектиране с оглед на енергийната ефективност съгласно ISO 14955-1,
като предоставя практически методи за подадената към машините ел. енергия.
„Доколкото ми е известно, това е единственият стандарт, засягащ тази
специализирана тематика. Той може да бъде приложен към всяка една машина
въпреки изключителното разнообразие на продуктовата група по отношение на
технологии и размери на произвежданите детайли. Стандартът е фокусиран върху
подобряването на екологичните характеристики на машината без загуба на технически възможности“, обяснява Ралф Райнес, ръководител на ISO/TC 39/WG 12.

31-вото издание BI-MU ще се състои в Милано през октомври
От 9 до 13 октомври т. г. Милано ще е домакин на 31-вото издание на BI-MU
– международното изложение за металорежещи и формоващи машини, роботи,
технологии за автоматизация и дигитално производство. Сред акцентите в
шестте изложбени зали ще бъдат и решения за адитивно производство, хидравлични и мехатронни системи, технологии за повърхностна обработка, софтуер,
измервателна техника и др. Досега своето изложбено пространство са резервирали над 450 компании, като средната площ на щандовете е увеличена с над 10%
в сравнение с предходното издание на събитието, информират организаторите.
Тази година на BI-MU са предвидени редица нови зони за иновации. Fabbrica Futura
ще е посветена на софтуер и технологии за свързаност и сигурност и управление
на данните, а Robot Planet ще бъде с фокус върху индустриалните и колаборативните роботи, интеграторите и системите за автоматизация. В зоната Box
Consulting посетителите на изложението ще могат да се запознаят с различни
услуги, свързани с ноу-хау, компетенции и сертификация, а в BI-MU Startupper ще
бъдат представени млади иноватори и нови предприятия, разработващи продукти и проекти в областта на производствените системи и металообработката.
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DTS проведе
традиционния си
семинар за иновации
от Socomec
На 5 юни т. г. в хотел „Холидей Ин“ фирма DTS „Цифрови Преносни Системи“ проведе традиционния си семинар „Ден на техниката“, посветен на актуални решения
от Socomec. Събитието бе открито от Иван Попов,
управител на DTS, и продължи с презентация на Бруно
Бартоломей, регионален търговски директор в Socomec.
Той подчерта, че Socomec e семейна компания, което я
прави стабилна и с приоритет да развива бизнеса си в
дългосрочен план.

„Socomec поддържа водещи позиции в областта в
която работи, но за нас не е толкова важно да сме навсякъде и да предлагаме всичко, колкото да бъдем лидер
в определени сегменти, на които държим, а именно безопасността, управлението, наличността, качеството и
ефикасността на уредби за ниско напрежение“, заяви
Бруно Бартоломей. „В момента можем да се похвалим
като една от няколкото компании в Европа, която разполага със собствена тестова база за изпитване на
продукцията. Това, заедно със сериозните инвестиции,
които системно отделяме от бюджета за R&D, ни нарежда сред топ три по качество на предлаганата продукция“, допълни още той.
В рамките на тазгодишното издание бяха презентирани новости при модулните UPS системи и иновативни технологии в електроизграждането от френската
компания. Програмата на събитието обхвана темите:
Модулен срещу монолитен UPS - сравнение и съвети;
Новите DIRIS и DIGIWARE като комплексно решение за
одит на енергийната ефективност; ATyS и INOSYS - найиновативните товарови разединители и превключватели между източници на ел. захранване; Как да увеличим
надеждността на UPS системите; Защо и как да интегрираме трансформаторите в UPS. Те бяха изложени под
формата на продуктови представяния и проучвания за
електроинженери. Форумът завърши с коктейл и томбола с награда UPS NETYS - PE 850 VA.
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ЙОВ България ООД с участие
в международна конвенция
ЙОВ България ООД взе участие
във втората международна конвенция, организирана от италианския
производител Varvel Spa (Варвел) световен лидер в производството
на задвижващи системи и технологии, която се проведе в Болоня, Италия и протече под наслов "Know-how
to do it". Посланието, избрано за слоган на компанията-производител,
отразява постоянната ориентация към подобрения и използване на
най-съвременни технологии.
За Йов България качеството винаги е било приоритет. То е задължително условие при избор на партньор и е водещо в определянето на
продуктовия асортимент. Благодарение на иновациите, които италианският завод прилага в производс-
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твото на своите редуктори, сега в
още по-висока степен се гарантира
ефективността и надежността по
време на употреба. За да осигури
търсеното качество, Varvel Spa
(Варвел), започна да вгражда в своите изделия уплътненията на
германския концерн Freudenberg.
Уплътненията играят съществена роля във всички редуктори. Те
обикновено се възприемат като
най-слабото звено в редуктора,
дължащо се на натоварването, на
което са подложени по време на
работа, както и на износването.
Основните функции на уплътненията са да предотвратяват изтичането на масло, замърсяването и осигуряват правилното функциониране на зъбните колела.

ЙОВ България е част от Axel
Johnson International, частната
шведска индустриална група с повече от 90 компании в 25 страни и
годишен оборот от 750 млн. Евро.

ЙОВ България, 1186 София, кв. Герман
ул. Смреката No. 3
www.iow.bg, www.axinter.com
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Ритал представи
системата VX25 в България
Н

а 12 юни т. г. в София Ивент Център, мол Парадайс,
Ритал организира специално събитие-премиера на новата система стоящ шкаф VX25. То даде старт и на двуседмичен презентационен тур в страната с демо камион, оборудван с иновативната система. Събитието бе
открито от Юлиан Божков, управител на Ритал, който
приветства присъстващите, а водещ на същинската
презентация, както и на демонстрациите в камиона
беше Александър Касчиев, търговски директор в компанията.
„Платформата VX25 е разработена и произведена в
Германия съгласно стандартите на Industry 4.0. Тя предлага ключови ползи за клиентите в рамките на цялата
верига на стойността. Платформата е подходяща за
приложения в изключително широк спектър от индустрии и е достъпна по целия свят“, информира той.
В презентацията бяха представени нововъведенията в системата. „VX25 се отличава с по-голяма стабилност, както и с конструкция, позволяваща монтаж
от всички страни на профила. Стандартизираните
шини и релси и напълно симетричният профил на рамката осигуряват до 40% по-малко аксесоари, давайки още
по-големи възможности за монтаж. Монтажните шини
се използват също и за да подсилят покрива и страничните панели, а системата от аксесоари позволява разделянето на шкафа на две половини по широчина. Вратите на VX25 са с възможност за бърза и лесна смяна
на положението на пантите дори при двукрилите врати, както и със 180° панти без допълнителна машинна
обработка“, разказа търговският директор на Ритал.
Лекторът подчерта, че в новата конструкция има 150
подобрения спрямо предишната. Подовите плочи и рамката за техен монтаж са подсилени и лесни за монтиране. VX25 се отличава и с лесно напасване на подовите
плочи благодарение на отпечатаните върху тях размери. Аранжирането на кабелите е значително опростено
благодарение на обширното пространство в основата
на рамката.
„Всичко, което прави Ритал, е за да запази позициите
си на новатор в бранша и най-качествен производител“,
заяви в заключение Александър Касчиев и допълни, че до
края на годината на база на новата система ще бъде
представена модернизираната версия на системата
Ri4Power за ГРТ НН, а през първата половина на 2019 г.
- ИТ решения, базирани на VX25.
От компанията подчертаха, че индустриалните шкафове вече са налични във фирмения склад в София, а цената остава същата като при аналогичните TS шкафове.
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Нетуъркинг платформата glasstec
Preview с успешна премиера
glasstec Preview – новото нетуъркинг събитие за журналисти и изложители на панаира за стъкларската
индустрия glasstec се състоя за първи
път на 14 и 15 юни т. г. в Дюселдорф. В рамките на форума журналисти от цяла Европа, включително и
представител на TLL Media, се срещнаха с водещи компании в бранша.
Чрез интензивните индивидуални
срещи платформата осигури на участниците възможност за създаване
на нови контакти и обмен на информация и новости от сектора.
„Работихме по няколко нови идеи
и концепции за 25-ото издание на
водещото изложение за стъкларската промишленост. Допълнителната
услуга за индустрията glasstec
Preview е пример за това, който даваме няколко месеца преди самото
събитие. Чрез нея участниците в
международния панаир могат лично
да представят компаниите и иновациите си пред пресата, което позволява предварителното отразяване
на тази информация“, заяви директорът на glasstec Биргит Хорн.
Сред представящите се компании
на glasstec Preview бе LiSEC, която
предлага машини, софтуерни решения и услуги в областта на обработката на плоско стъкло и вече има
клиенти в България. Интерес към
българския пазар заявиха и от A+W
Software, която разработва ERP системи и софтуер за оптимизация при
производството на стъкло и прозорци, Viprotron, предлагаща системи за
измерване и контрол на процесните
параметри, както и Grenzebach, производител на оборудване за различни видове стъкло.
Положителните оценки за първо-
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то издание на glasstec Preview гарантират, че в бъдеще събитието ще
се разраства и ще се адаптира още
по-добре към желанията и изискванията на участниците от индустрията. „Бихме искали за следващата
комуникационна платформа glasstec
Preview да предизвикаме интереса на
изложители от целия продуктов
спектър на glasstec“, коментира още
Биргит Хорн.
По време на събитието директорът на glasstec разкри и някои от
новостите, предвидени за тазгодишното издание на изложението,
което ще се проведе между 23 и 26
октомври в Дюселдорф. Сред акцентите е новата зона за стартъп компании, в която стартиращи фирми
от сектора ще могат да представят идеите си пред публика от експерти на високо ниво, да установят
контакти, да формират мрежи и да
се срещнат с голям брой специалисти, отговарящи за вземането на
решения (86% от 40 105 посетите-

ли на glasstec 2016).
В допълнение, съпътстващата
конференция ще бъде с нов формат,
който според организаторите ще
осигури по-голяма добавена стойност за всички целеви групи от посетители. Форумът, който ще се
състои в зала 10, ще предложи на
участниците обширни общи познания за продуктите от специалната
изложба „glass technology live“, като
по този начин ще се постигне още
по-голямо сближаване между теорията и практиката.
За първи път тази година шоуто
„glass technology live“ се организира
от мрежа от техническите университети в Дармщат, Делфт, Дрезден
и Дортмунд. Събитието ще обхване
широка гама от теми, свързани с
бъдещето на технологиите, производството и приложението на
стъкло. В четири стъклени куба ще
бъдат изложени решения от сегментите „Интерактивни фасади/
Стъкла за витрини“, „Енергия и производителност“, „Структурно
стъкло“ и „Нови технологии“.
Други интересни събития от
съпътстващата програма на glasstec
2018 са технологичната конференция „function meets glass“, презентации и семинари на Федерацията на
немските инженери (VDMA), Камарата на архитектите на провинция
Северен Рейн-Вестфалия, научно-техническата конференция „engineered
transparency“ и др.
„Готови сме да окажем съдействие
на всички български компании, заинтересовани от предстоящото събитие“, коментира представителят на
Дюселдорфски панаир в ГерманоБългарска индустриално-търговска
камара Кармен Вранчев.
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Изграждането на ползотворни
взаимоотношения с клиентите
клиентите е
от ключово значение
Лий Килминстър, търговски директор
за експорта и дистрибуцията в RS Components,
пред сп. Инженеринг ревю
Какви са ключовите предимства, които RS Components ще
предложи на клиентите в
България?

От 1937 г. RS Components работи
в подкрепа на поколения инженери,
като предлага продукти за всички
видове приложения. През тези 81
години станахме свидетели на това
как технологиите се развиват и
идеите се превръщат в реалност.
Какво ни предстои в бъдеще? Независимо от иновациите или конкретната индустриална сфера, RS ще
продължи да подкрепя инженерите на
утрешния ден.
Предлагаме повече от 500 000
продукта на над 1 млн. клиенти, като
доставяме около 44 000 пратки дневно. Нашите продукти, произведени
от 2500 водещи компании, включват
електронни компоненти, електроапаратура, оборудване за автоматизация и контролно-измервателни уреди,
инженерни инструменти и консумативи. Стремим се да дадем на клиентите си нещо повече от просто подходящи продукти на добра цена, а
именно – иновации, с които да подпомогнем реализирането на креативния
им потенциал.
Целта ни е да развиваме иновациите и да помагаме на всеки инженер
да реализира своите идеи в максимално кратки срокове. Над 450 000 регистрирани инженери по целия свят
представляват нашата DesignSpark
общност – хора със сходни идеи, които споделят своите проекти и опит.
Нещо повече, те имат достъп до безплатния ни CAD софтуер, спечелил
множество награди, както и до широк набор от ресурси, които да им помогнат при проучванията, проектирането и бързото прототипиране.
В обобщение, това, което можем
да предложим на своите български
клиенти, е водещо в световен мащаб
портфолио от услуги, подходящи за
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всички големи отрасли в индустрията. Имаме голям опит, изградено доверие и интегриран подход в работата с клиенти от цял свят. Сега
предлагаме това и в България. Разполагаме и със специалисти в обслужването и мога с гордост да кажа, че
скоро ще можем да предложим тази
допълнителна услуга на български
език.
Какво беше най-интересното,
което имаха възможност да
видят посетителите по време
на вашето роудшоу в София и
Пловдив?

За мен най-интересната част бе
възможността за лична среща с настоящите и потенциалните ни клиенти на българския пазар. Част от
екипа ни са специалисти с много
опит, които имат огромно желание
да развият бизнеса ни тук и да изградят силни партньорства с нашите клиенти, а възможността за лични разговори в рамките на провелите се две събития са безценни за нас.
Както знаем, съвременните технологии ни предоставят улеснена
комуникация благодарение на интернет, електронната поща, мобилните
телефони и т. н. И все пак, макар че
електронните продажби на RS възлизат на 61%, аз силно вярвам, че човешкият контакт в търговията е на
първо място. Има определени ситуации и проблеми, за които е необходима намесата на акаунт мениджър или
представител Обслужване на клиенти. Изграждането на ползотворни
взаимоотношения с клиентите е от
ключово значение.
Как е организиран Вашият бизнес в България към момента?

Към момента разполагаме с мениджър Бизнес развитие и мениджър
Обслужване на клиенти, които се
намират в седалището на RS в Кор-

би, Англия. В процес сме на назначаване на втори мениджър Бизнес развитие в България, тъй като през
последните 12 месеца бизнесът ни
тук отбелязва ръст от 50%. Това ще
ни позволи да разширим и прилагането на повече маркетингови и уеб
инструменти на български език. Вярваме, че за да продължим със стратегията си за растеж в страната,
трябва да наемем повече местни
специалисти и да подобрим връзката с клиентите чрез повече комуникация на български език.
Какви са плановете на RS
Components за развитие у нас?

Непосредствените ни планове са
да продължим да инвестираме в повече ресурси с фокус върху местния
език, за да подобрим връзката с нашите клиенти. Трябва да предизвикаме повече внимание към RS
Components и да повишим осведомеността за марката, за да могат
потенциалните клиенти да видят
добавената стойност, която предоставяме чрез интегрирания си подход на работа.
Планираме в бъдеще да изградим
силен екип на RS Components в България. Искаме да инвестираме в инфраструктура, която да ни позволи да
растем и да се превърнем в избор №1
за клиентите тук.
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Сензори за движение
и положение
в електрониката
П

Стефан Куцаров

риложенията на сензорите за
движение и за положение продължават да се разрастват в няколко насоки, сред които съществено място
заема промишлеността - едва ли
съществуват системи в нея, чието
функциониране и параметри да могат да бъдат осигурени без подходящи сензори. Същевременно се увеличава относителният дял на приложенията в бита, както и този на
комбинираните сензори за две или повече величини. Бързо нараства и необходимостта от малки размери и
тегло, което обуславя наличието на
интегралните сензори, включително
тези на основата на микроелектромеханичните системи (MEMS). Независимо че те обединяват в корпуса
си както сензор, така и електронни
блокове за обработка и/или преобразуване на получения от него електрически сигнал, те продължават да
се наричат сензори. В статията са
дадени и няколко примера за модули
на сензори с малко по-големи размери от интегралните, както и на та-
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кива без необходимост от източник
за постояннотоково захранване. Основната част на разгледаните модели са представени на пазара след
01.01.2015 г.

Сензори за движение
Тази група (Motion Sensor) има множество разновидности в зависимост от измерваната физична величина (или величини) и съответстващия й изходен електрически сигнал,
който във все по-голяма част е цифров. Вместо класическите двоични
числа често се практикува формирането им с two’s complement за полесното възприемане от интерфейсите SPI и I2 C. Сравнително малък е
относителният дял на инфрачервените сензори.
Акселерометри (Accelerometer).
Измерват увеличаването и намаляването на скоростта на движение
на тела съответно с означение като
положително и отрицателно ускорение при ползвана за него мерна единица земното ускорение g. В най-често използваните триосни акселерометри (3-axis accelerometer) ускорени-

ето се измерва по три взаимно перпендикулярни оси с еднакви или различаващи се параметри по тях (в
зависимост от модела). По-ограничено е приложението на акселерометрите за една и две оси. Параметърът
обхват логично означава максималното измервано ускорение, като той
може да има няколко стойности, избирани чрез управляващия интерфейс.
Чувствителността (Sensitivity) S
показва минималното ускорение, което може да бъде измерено и в зависимост от модела тя е еднаква или
различна по осите. При цифровите
акселерометри измерението й е mg/
LSB и означава стойността на ускорението за промяна на изходното
число с 1, но се използва и мерна
единица LSB/g, която е стойността
на изходното число при ускорение 1g.
Например LSB/g=256 съответства
на изменение на числото с 1 от ускорение 1/256g, т. е. S=3,91mg/LSB.
При значително по-малко използваните аналогови акселерометри мерната единица на S е mV/g и показва
изменението на изходното напреже-
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Таблица 1. Акселерометри.
Модел; (бр. оси)
ADXL313; (3)
[производител]
[Analog Devices]
{година}
{2013}
±
0
.
5
;
±1; ±2; ±4
Обхват,g (S) [VDD,V];
(1024LSB/g) [2-3.6];
{IDD,mA}
{0.17}
Изход; (интерфейс)
Цифров; (SPI,I2C)
[раб.темп.обхват,oС]
[TA=-40 +105]
{размери, mm}
{5x5x1.45}

BMA400; (3)
[Bosch Sensortec]
{2017}

AGS61233; (2)
[Panasonic]
{2017}

LIS25BA; (3)
[STMicroelectronics]
{2018}

AXO215; (1)
[TDK]
{2017}

±2; ±4; ±8; ±16 [1.713.6]; {<0.008}

±3; (1mV/g) [2-5]

±3.85 (0.122mg/LSB)
[1.71-1.99]; {2.53}

±15 [5]; {25}

Цифров {2x2x0.95}

Аналогов; (няма)
[TA=-30 +85] {4.6x4.6x1}

Цифров; (I2C,TDM)
[TA=-40 +85]
{2.5x2.5x0.86}

Цифров; (няма)
[TA=-40 +85] {12x12}

ние при промяна на ускорението с g.
За захранващото напрежение се използват различни означения, например VS и VDD, а консумираният ток
(IS, IDD) в цифровите акселерометри
е правопропорционален на скоростта на изпращане на данните към
външни устройства. Работният
температурен обхват обикновено се
отнася за околната температура ТА.
Характерни приложения на акселерометрите са в автомобилите, в
дронове и самолети, за предпазване
на прибори от удари (напр. HDD Shock
Protection), мобилни телефони, измервателни прибори и др. За разширяване на приложенията съществуват 3осни акселерометри с вграден програмируем микроконтролер (например ВНА250 на Bosch Sensortec). В
акселерометъра ВМА400 на същия
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производител са прибавени възможности за използване при тренировки – броене на крачки с разпознаване
на вида им (ходене, тичане), както и
на неподвижен стоеж при токова
консумация в този режим под 8 µA.
За работа при наличие на големи
вибрации се предлагат акселерометри с вграден филтър, какъвто е
MXC6244AU на MEMSIC.
В таблица 1 са дадени няколко
примера за основните параметри на
акселерометри. Към нея трябва да се
прибави 3-осният MMA8451Q на производителя NXP Semiconductor с изходно число от 14b, обхвати ±2g, ±4g
и ±8g, чувствителност в тях съответно 4096/g, 2048/g и 1024/g и
размери 3x3x1 mm. От многобройните му специфични възможности ще
бъдат споменати регистрирането

832HT; (3)
[TE Connectivity]
{2017}
±25; ±50; ±100; ±200;
±500; (50-2.5mV/g)
[3.3-5.5]; {max0.004}
Аналогов; (няма)
[TA=-40 +150]
{18.8x14.5x4.3}

на докосване (tap detection), леки удари (flick) и разклащане (shake) заедно
с определянето на посоката на ускорението (orientation detection).
Жироскопи (Gyroscope). Представляват сензори за ъглова скорост
(Angular Velocity Sensor), като интегралните са практически изцяло
MEMS жироскопи. Основното им предимство е използването на вибриращ механичен елемент вместо
въртяща се част. Предназначени са
за стабилизиране на положението на
физически обекти чрез измерване на
тяхната ъглова скорост ΩAV при
завъртането им (обикновено нежелателно). Характерни приложения са за
роботи, самолети и плавателни съдове, за стабилизиране на изображения
(Optical Image Stabilization) в камери,
както и на положението на подвиж-
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Таблица 2. MEMS жироскопи.
Модел; (бр. оси)
ADXRS290; (2)
[производител]
[Analog Devices]
{година}
{2014}
Обхват на AV, o/s S,
LSB/o/s [VDD,V];
±100 (200) [2.7-5]; {7.8}
{IDD,mA}
Раб.темп.обхват,oС
TA=-25 +85 (5.8x4.5x1.2)
(размери, mm)
[SPI]
[интерфейс]

ни платформи и на поставяни на главата или в дрехите портативни
прибори, в електронни игри, часовници (Smart Watch), очила (Augmented
Reality Glass) и принадлежности за
спорт и фитнес, в дистанционни
управления, за движение на роботи
по определен маршрут в помещения
(Indoor Navigation). В автомобилите
се използват за управление на електронните стабилизиращи системи
(ESC).
Обикновено ΩAV се определя в две
или три взаимно перпендикулярни
направления и рядко в едно, а поради
спецификата на приложенията се
измерва в °/s (или dps от degree per
second), което означава на колко градуса се завърта жироскопът за 1s.
Приетите за положителна и отрицателна посоки на завъртане по всяка от осите се отбелязват в техническата документация. Практически
всички MEMS жироскопи са цифрови,
поради което мерната единица за
чувствителността (Scale Factor) S e
LSB/°/s или LSB/dps и тя показва
броя на разредите на изходното им
число при ΩAV=1°/s. Ползва се и реципрочната й стойност mdps/LSB –
S e завъртане от колко милиградуса
за 1s съответства на LSB.
В таблица 2 са дадени няколко от
основните параметри на характерни MEMS жироскопи, като различните стойности на обхвата и S на
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BMG250; (3)
[Bosch Sensortec]
{2016}
±125; ±250; ±500; ±1000;
±2000 (16.4-262.4) [1.71-3.6];
{0.85}

FXAS21002C; (3)
[NXP]
{2015}

L20G20IS; (2)
[STMicroelectronics
{2017}

GYPRO3300
[TDK Tronics]
{2017}

±250; ±500; ±1000; ±2000
(16-128) [1.95-3.6]; {2.7}

±100; ±200 (131,262)
[1.7-3.6] {1.4}

±300 (10 000) [4.75-.255];
{25}

TA=-40 +85 (3x2.5x0.83)
[I2C,SPI]

TA=-40 +85 (4x4x1)
[I2C,SPI]

TA=-40 +85 (2x2x0.7)
[SPI]

TA=-40 +85 (19.6x11.5x3.7)
[SPI]

дадените в колони 3-5 се избират
чрез интерфейсите.
С разширени възможности, но за
сметка на по-големи размери са жироскопите в модулно изпълнение.
Типичен пример е STIM210 на Sensonor, в чийто корпус 44,8x38,6x21,5 са
реализирани модели с 1, 2 и 3 оси,
съдържащи 32-битов микроконтролер и обменящи данни чрез интерфейса RS422.
Комбинации на акселерометър с
жироскоп. Този вид интегрални схеми (ИС) са от типа система върху
чип (SoC), съдържат в корпуса си по
един цифров блок с 3 оси от двата
вида сензори и понякога се наричат
инерционни модули (Inertial Module)
или че са за 6D orientation detection.
Приложенията им обхващат роботи,
летателни апарати, реализация на
системи за контрол и компенсиране
на вибрации, спортни прибори и др.
Един от характерните примери е
ICM-20602 на TDK с обхвати на акселерометъра ±2g, ±4g, ±8g, ±16g и
±250°/s, ±500°/s, ±1000°/s, ±2000°/
s на жироскопа при размери 3x3x0.75
mm. Компанията STMicroelectronics
предлага набор от модели, сред които е LSM6DS33 с 4 обхвата на акселерометъра и 5 на жироскопа при
практически същите размери. Съществуват и модули, какъвто е
ADIS16490 на Analog Devices, с по
един обхват (±8g и ±100°/s).

Комбинации на акселерометър с
магнитометър. Двата сензора в
тях са 3-осни и цифрови, като регистрирането на големината и посоката на земното магнитно поле определя едно от приложенията като
вграден електронен компас (e-compass) в преносими прибори и дронове. Други приложения са за регистриране на движение (Motion-Activated
Function), за наблюдение активността на пациенти в медицината, в
системи за т. нар. добавена реалност (Augmented Reality), при автоматизираната обработка на стоки
в складове и т. н.
Компанията Asahi Kasei Microdevices (AKM) произвежда 3-осния
цифров
електронен
компас
AK09917D с обхват на магнитометъра ±4900 µT, захранващо напрежение 1,65 – 1,95 V и размери
1,2x0,8x0,5
mm.
Сензорът
FXOS8700CQ на NXP Semiconductor
съдържа 14-битов акселерометър с
обхвати ±2g, ±4g и ±8g и 16-битов
магнитометър с обхват ±1200 µT,
данните от които се извеждат чрез
I2C и SPI. Вградена е възможност за
самотестване на акселерометъра, а
размерите на прибора са 3x3x1,2
mm. Още по-малък (2x2x1 mm) е сензорът LSM303AH на STMicroelectronics, двата блока на който са 16-битови, имат обхвати ±2g, ±4g, ±8g,
±16g и 50 gauss и ползват същите
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интерфейси при скорост на I2C до 3,4
MHz.
Комплексни сензори. В тях към 3осните акселерометър и жироскоп са
добавени обикновено един или два
други сензора, съчетани в някои случаи с микроконтролер или специализиран процесор. От значителното
съществуващо разнообразие тук са
подбрани няколко примера.
В сензора BMF055 на Bosch
Sensortec с размери 5,2x3,8x1,1 mm
към 14-битовия акселерометър и 16битовия жироскоп са прибавени сензор за земното магнитно поле (Geomagnetic Sensor) и 32-битов микроконтролер, което реално го превръща в т. нар. System in Package (SiP).
Освен индустрията, роботиката и
навигационните системи, сред характерните приложения е и добавената
реалност. Подобен, но с още по-малки размери (3x2,5x0,95 mm) е
ВМХ160 на същия производител.
В ICM-20648 на TDK с размери
3x3x0,9 mm към двата основни сензорни блока са прибавени сензор за
температура и процесор за движение (Digital Motion Processor). От мно-
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гобройните функции на последния
могат да се споменат ползването
му в уреди за фитнес, електронни
игри и за работа на комплексния сензор като компас.
Комплексен сензор в модулно изпълнение с площ 13,5x13,5 mm е
STEVAL-STLCS01V1 на STMicroelectronics, при който към двата основни
сензорни блока са прибавени сензор
за магнитни полета (магнитометър), MEMS сензор за налягане,
MEMS микрофон, 32-битов микроконтролер и Bluetooth процесор.
Сензори за жестове (Gesture
Sensor, Gesture Recognition Sensor,
Gesture Detection Sensor). При този
нов и с нарастваща популярност тип
сензори се използват различни принципи на реализация. Патентованата
GestlC technology на Microchip ползва
изкривяването на електрическата
компонента на електромагнитно
поле при попадане в него на проводящо тяло, каквото е човешката ръка.
Полето е с честота около 100 kHz и
се създава чрез външни електроди от
блок в сензора, който регистрира и
промените му. Те се обработват и

видът на движението на ръката (постъпателно, въртеливо) се разпознава, а получените резултати са под
формата на електрически сигнал. За
практическото използване на технологията е създаден специализиран
контролер с разновидности
MGC3030 и MGC3130, които могат
да разпознават жестове на разстояние до 10 cm, а изходите им са с I2C
интерфейс. Захранването е 3,3V, а
по-малкият от двата корпуса е
5x5x0,9 mm. Характерни приложения
са за задействане на битови и медицински прибори чрез жест, ключове
за индустрията и бита, електронни
игри и др.
Сензорът ADUX1020 на Analog
Devices излъчва инфрачервени лъчи и
регистрира промяната на отражението им вследствие на жестове. Разстоянието на задействане от сензора е 0,5-15 cm, а допълнителна негова функция е работата като сензор за приближаване (Proximity Sensor)
с обхват 20 cm. Изходът отново е
I2C, захранването е 1,8 V при корпус
3x2x0,65 mm.
За разпознаване на 9 различни
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вида жестове от разстояние 5-30
cm е предназначен PAJ760F2 на производителя Pixart Imaging. И в него се
използва I2C, а захранващото напрежение е 2,8 - 3,6 V при размери
7,1x3,5x3,03 mm.
Съчетаването на функциите на
сензор за жестове и измерване на
разстояние до 2 m чрез лазерен далекомер по т. нар. Time-of-Fligh (ToF)
метод е осъществен в сензора
VL53L0X на STMicroelectronics с изход
I2 C. Той се захранва с 2,6-3,5 V и е с
размери 4,4x2,4x1 mm.

Сензори за положение
Те регистрират промяната на
взаимното разположение на два обекта, без те да се допират, което ги
различава от сензорите за докосване (Touch Sensor).
Сензори за близост (Proximity
Sensor). Предназначението им е да
реагират на приближаването на
обекти един до друг без да се измерва разстоянието между тях. Съществуват различни принципи за реализацията им, първият от които е
използването на инфрачервен лъч (IR
Proximity Sensor). В TSSP57P38 на
Vishay той e с λ=940 nm и представлява поредица от импулси, модулирани с 38 kHz. Излъчва се от сензора,
отразява се от обект на максимално разстояние 2 m (обхватът на
сензора) и се приема от съответния
блок, снабден с филтър за избягване
на влиянието на видимата светлина. Сензорът работи с 2,5 V и 5 V,
консумира 0,7 mA и има размери
3,95x3,95x0.8 mm. Този тип сензори
се ползват като навигационни в движещи се роботи, за активиране на
електронни прибори (например дисплеи), за аларми, на паркингови системи и като прости сензори за жестове.
Подобно е действието на ултразвуковите сензори, но те ползват
външен излъчвател. Пример е
PGA460-Q1 на Texas Instruments, предназначен основно за автомобили –
улеснение при паркиране, ултразвуков радар, отваряне на врати, защита от кражби. Захранването му е 628 V 12 mA, а размерът 5x4,4 mm.
Трети тип са магнитните сензори (Magnetic Position Sensor), използващи ефекта на Хол (Hall Effect Sensor,
HES). Такава е серията Si721x на
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Silicon Labs, като х=1 означава постоянно напрежение като изход, а при х
между 2 и 6 той е ШИМ импулси или
в съответствие с протокола Single
Edge Nibble Transmission (SENT). Освен
за регистриране на взаимно разположение в индустриални, транспортни и битови приложения, серията се
ползва за регистриране на ниво на
течности, реализация на ключове и
др. Работи при ТА=-40÷+125°С и един
от корпусите й с 3 извода има размери 2,9x1,6x1,15mm. При използването на каталози за HES трябва да
се има предвид, че често производителите наричат по този начин рийд
релета – пример е фирмата StandexMeder Electronics.
Възможности за използване и
като сензори имат различни други
видове ИС. Такава е ISL29501 на
Renesas от типа ToF с основно предназначение измерване на разстояние
чрез времето за изминаването му
от светлинен лъч. Максималното
разстояние за регистриране на
обект зависи от избора на външните елементи на ИС, която се захранва с 2,7-3,3 V и е с размери 5x4x0.9
mm. Контролерът САР1296 на
Microchip ползва принципа за промяна на капацитета на еднаквите 3
входа за бутони с докосване, но има
и допълнителен вход за свързване на
външен сензор за приближение. Работи с 3-5,5 V / 0,5 mA и е с размери
8,65x3,9x1,25 mm. Един от входовете на контролера SX9310 на Semtech
може да бъде използван независимо
от останалите за измерване на капацитет и съответно за свързване
на сензор за приближение. Предназначен е за миниатюрни прибори,
включително т. нар. носима електроника и затова размерите му са
1,362x1,362 mm, като работи с 2,75,5 V / 70 mA.
Широко приложение имат и неинтегралните сензори, позволяващи
задействането на механични контакти. Пример е РВ195Т00 на Celduc
Relais, чийто нормално отворен контакт се задейства при приближаване на постоянен магнит и осигурява
захранване на товари до 250 V / 1 А.
Сензори за наклон (Inclinometer,
Inclination Sensor). Съществуват две
основни разновидности, първата от
които са аналоговите сензори с изходно напрежение, пропорционално на
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ъгъла на наклона им спрямо вертикалата. Сред типичните приложения са измервателни прибори, нивелиране и
стабилизация на положението на подвижни платформи
и др. Примери са SCA103T-D04 и SCA103T-D05 на Murata
Electronics с обхвати съответно ±15° и ±30° и изходно
напрежение, представляващо синусоидална функция на
ъгъла. Същевременно чрез вграден аналогово-цифров преобразувател и блок за интерфейса SPI данните за ъгъла
се получават в цифров вид. Работният температурен
обхват е T A =-40÷+125°C при размери на сензора
15,6x8,39x3,03 mm. Втората разновидност е предназначена да дава на изхода си определено логическо ниво,
когато ъгълът достигне определена стойност (Threshold
Angle).
В моделите MXD6240 и MXD6241AU на производителя MEMSIC, които се различават само по нивото (лог. 1
в първия и лог. 0 във втория), могат чрез програмиране
да се задават 8 стойности на ъгъла на задействане
между 40° и 70° с типична грешка ±2°. Работят при
околна температура между -40/+125°С и са с размери
3x3x1 mm.
Значително е разнообразието на комбинациите на
сензорите за наклон с други видове сензори. В SCA3300D01 на Murata е добавен 3-осен акселерометър с програмируем обхват между ±1.5 и ±6 g, което разширява приложенията в системи за управление на движения, в компенсатори на наклон и др. Работният температурен
обхват на сензора е ТА=-40÷+125°C, а размерите му са
8,6x7,6x3,3 mm. Модул с размери 44,8x38,6x21,5 mm и
ТА=-40÷+85°C е STIM300 на производителя Sensonor, в
който към двата блока от предния е прибавен 3-осен
жироскоп, а изходът е RS422 интерфейс. По-големите
размери (∅138x35,5 mm) и работно напрежение 9-36 V
на модула TARS-IMU на Honeywell са оправдани от основното му приложение в транспортни системи, а трите
типа сензори са както в предния прибор.
Ротационни сензори за положение. Наричат се още
сензори за ъгъл (Angle Sensor, Angular Sensor, Angular
Position Sensor, Rotary Angle Sensor, Rotary Position Sensor),
тъй като основното им предназначение е да регистрират ъгъла на завъртане на подвижен детайл. Сензорите
са безконтактни и принципът на действието им е измерване на ъгъла (между 0° и 360°) спрямо тяхната
повърхност на поле, създадено от близко разположен
малък постоянен магнит. Съвременните им разновидности са в голямата си част цифрови (дадените в колони
3-5 на табл. 3) и съответно изходното им число показва
ъгъла на завъртане – при n негови разреда минималната
стойност, съответстваща на 1b, е 360°/2n. Това е параметърът разрешаваща/разделителна способност
(Resolution), но той невинаги се дава в каталозите поради лесното му изчисляване. Аналоговите сензори имат
за изход постоянно напрежение. Регистрирането на магнитното поле се прави чрез вграден в сензора елемент
на Хол (колони 2 и 4 на табл. 3), такъв с Giant Magneto
Resistance (GMR) в колона 3 или Tunnel Magneto Resistance
(TMR) в последната колона.
Две са основните групи на ротационните сензори, поголямата от които е за определяне на споменатия ъгъл
на завъртане – в роботи и електроинструменти, авто-
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Таблица 3. Ротационни сензори за положение.
Модел
AK7452
(производител)
(AKM Asahi Kasei Microdevices)
[година]
[2018]
Вид (грешка,%)
Ц
и
ф
р
о
в
,
1
4
b
(±0.5) [SPI]; {3-5.5}
[интерфейс]; {VDD,V}
o
Раб.темп.обхват, С
TA=-40 +125 (5x4.4x1)
(размери, mm)

мобили, например електрическо управление от волана (Electric Power
Steering, EPS), в колекторни и стъпкови електродвигатели, задвижващи
устройства, измерители на ъгъл на
завъртане, замяна на оптични енкодери. Това са сензорите в колони 3 и
5 на табл. 3. Значителна част от
тази група (пример в колона 4) са за
замяна на потенциометри и въртящи се превключватели (Rotary Switch),
както и за позицията на педали колона 5. Втората група са за управление на положението на ротора на
електродвигатели (колона 2), което
налага специфичния параметър максимални обороти със стойност
25 000 rpm. Останалите параметри
в табл. 3 не се нуждаят от обяснение. Задействането на сензора от
постоянен магнит изисква той да
има определен интензитет на магнитния си поток (който невинаги се
дава като параметър в каталозите),
например за този в предпоследната
колона на табл. 3 той трябва да е
60 mT и за последната – между 20 и
80 mT.
Многобройни са сензорите за ъгъл
под формата на неголеми прибори.
Такава е 55250 Series на Littelfuse за
измерване на ъгли 0-105°, на които в
зависимост от модела съответства
постоянно изходно напрежение 0,5 –
4,5 V, ШИМ импулси и цифрови данни
чрез SPI. Моделите имат ТА =40÷+125°С и отвор за поставяне
върху ос, а характерни приложения са
за автомобилни педали, определяне
положението на лостове и валове и
др.
Индуктивни сензори (Inductive
Position Sensor). Използват се в индустрията, автомобилостроенето,
медицината и бита за измерване на
линейни и кръгови премествания.
Действието им се основава на промяната на взаимното разположение
между бобини, едната от които е
вместо постоянния магнит в разгледаните вече сензори. Сред характерните примери е ZMDI5201 на компанията Integrated Device Technology
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TLE5018BD-E1200
(Infineon Technology)
[2017]
Цифров, 15b (±1max) [SSC,IIF];
{3-5.5}

MA820
(MPS Monolithic Power System)
[2017]

TA=-40 +125 (5x3.9x1.02)

TA=-40 +125 (3x3x0.9)

Цифров, 8b (±1.1) [SPI]; {3-3.6}

(IDT) с възможност за измерване на
всички споменати премествания.
Въртеливото движение на 360° се
ползва за реализацията на сензори за
ъгъл и за замяна на потенциометри,
това по част от окръжност е за
оценка на положението на педали и
клапани, а сред типичните приложения за измерване на линейно преместване са измерителите на ниво на
течности. Интегралната схема на
сензора съдържа предавателен блок
с една бобина и приемен с две, като
последните са разположени така, че
дават синусоидално и косинусоидално напрежение със стойности, пропорционални на положението спрямо
тях на метален предмет или печатна платка с медни пътечки. Грешката на измерване на разстоянието е
до ±0,2%, работният температурен
обхват е ТА=-40÷+150°С, а размерите са 5x4,5x1,05 mm. Подобни са
ZMDI5202 и ZMDI5203 с изходен сигнал съответно ШИМ импулси и цифрови данни в съответствие с протокола SENT.
Индуктивни ключове (Proximity
Switch). Имат аналогичен принцип на
действие както индуктивните сензори и могат да бъдат нормално
отворени (н.о.) или нормално затворени (н.з.). Ползват се в индустриални и охранителни системи, битова
електроника, за реализация на бутони, за приближение, регистриране на
присъствие, броене на хора и предмети и др. Изходното им напрежение сменя логическото си ниво при
приближаване на обект на определено разстояние от приемната бобина. Предимство на тази технология
е реалната липса на влияние от замърсяване на ключовете поради влага,
прах и мазнини. Сред типичните
примери е LDC0851 на Texas
Instruments със смяна на логическите
нива в двете посоки с хистерезис за
реално отстраняване на грешките в
задействането поради механичните
вибрации на сензора. Неговият диференциален изходен усилвател рязко
намалява влиянието на температу-

TAS2141-AAAB
(TDK)
[2017]
Aналогов, 1V (±0.6max)
[SPI,HSM]; {3-5.5}
TA=-40 +150 (4.4x3x1)

рата и влажността върху функционирането. Специфични предимства
на ключа са липсата на постоянен
магнит и фактът, че действието му
не се влияе от външни магнитни
полета. За работата на ключа към
входовете му се свързват опорна и
измервателна бобина, на фиксирано
разстояние от първата се поставя
проводящ предмет и смяна на логическото ниво настъпва, когато друг
проводящ предмет се приближи на
същото разстояние от измервателната бобина. В техническата документация на ключа има подробности
за вида на бобините и необходимото им взаимно разположение, а тук
ще бъдат отбелязани само захранващото напрежение 1,71-3,6 V, неговата Т А=-40÷+125°С и размерите
2x2x0,8 mm.
Енкодери (Encoder). По своята
същност инкременталните енкодери
са интегрални или електромеханични
прибори за преобразуване на линейни
или въртеливи движения в поредица
от импулси или цифров сигнал. Всеки
импулс или промяна с 1 на сигнала
означава придвижване на обекта с
една стъпка, без да се фиксира абсолютното му положение. Интегралният енкодер АК8779В на Asahi Kasei
Microdevices съдържа два сензора на
Хол и два цифрови изхода, като OUTA
е от перпендикулярни спрямо корпуса
магнитни полета и OUTB е от успоредни на него, а логическите им нива
зависят от посоката на полетата.
Сензорът е за ТА=-40÷+150°С и има
размери 2,9x1,8x1,1 mm.
По-голям е относителният дял на
енкодерите, реализирани като прибори, с външен вид, подобен на потенциометри и изходен сигнал, пропорционален на ъгъла на завъртане на
оста им. Типични примери за оптични енкодери са ЕМ14 на Bourns и
REC16 на Copal Electronics, а за магнитни са серията EMS22A, EMS22Q
и EMS22D на Bourns, означаваната
като 55250 Series на Littelfuse и енкодерът Е6СР-А на Omron Electronic
Components.
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Релета в
автоматизацията
- технологични
новости
В

съвременната сградна и индустриална автоматизация намират
приложение широка гама от релета
с различни функции – универсални,
защитни, интерфейсни, измервателни, таймери/релета за време, управление, мониторинг и др. Все по-голяма популярност придобиват т. нар.
програмируеми или интелигентни
релета, които заменят класическите устройства в редица задачи в
техническата практика благодарение на някои свои безспорни предимства като подобрена гъвкавост, надеждност, рентабилност и функционални възможности. Сред тези
възможности са множеството под-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юли 2018

държани логически, аритметични и
броячни функции, както и функциите
за времезакъснение.
В сп. Инженеринг ревю многократно са разглеждани принципите на
действие, спецификите и приложенията на различните типове релета в
автоматизацията. Настоящият материал е опит за кратък обзор на
някои от водещите технологични
тенденции при тези елементи за
комутация и защита на електрически вериги през последните години.

Пазарни тенденции
Според прогноза на маркетинговата агенция IHS, до края на 2018 г. ще
бъдат продадени над 63 милиона
релета и таймери в глобален план.

Данните на пазарните анализатори
сочат още, че през последните 5
години продажбите на интелигентни релета са регистрирали 6% комбиниран годишен темп на растеж.
Актуален доклад на друга голяма изследователска фирма – Technavio,
предвижда, че до 2022 г. глобалният
пазар на индустриални релета ще
продължи да се разраства с комбиниран годишен темп на растеж от 7%.
В изследването като водещи продуктови сегменти са посочени електромеханичните, полупроводниковите
(Solid State Relays, SSR) и хибридните
релета, рид-релетата и универсалните релета, а като основни крайни
потребители – процесните и дискретните производства. Според екс-

29

автоматизация

пертите от Technavio, нарастващият брой приложения
на програмируеми логически контролери (PLC) в индустрията е един от най-големите пазарни стимули, които
допринасят за ръста на световния пазар на индустриални релета.
Сред водещите продуктови сегменти при релетата
за автоматизация са релетата за мониторинг, показват данни от последното проучване „Global Industrial
Monitoring Relays Market 2018-2022“ на агенция Research
and Markets. Трите водещи тенденции, които повлияват ръста при тези продукти според маркетинговите
специалисти, са: появата на пазара на IoT-базирани релета за мониторинг, все по-широкото им приложение
като заместители на класическите релета и предпазители в индустриалната автоматизация, както и технологичният напредък в сегмента в съчетание с все пообразования и информиран персонал. Повратен момент
в развитието на технологиите в областта се оказва
разработването на IoT-базирани устройства, провоки-

рано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време,
както и тези данни да се анализират и разглеждат в
хронологичен план, смятат експертите. Релетата за
мониторинг в Internet of Things платформи осигуряват
възможност за проследяване състоянието на вериги и
променливи в реално време, както и за подаване на сигнал към човеко-машинния интерфейс в случай на проблеми от различно естество. Този тип релета са и съществен елемент от системите за прогнозен мониторинг на мрежово свързано индустриално оборудване,
чието приложение постоянно нараства с всеобхватното възприемане на принципите на Industry 4.0 в съвременните производства. Комбинацията от мониторинг
в реално време и анализ на данни в исторически аспект
спомага за идентифициране на модели и причинно-следствени връзки при възникването на неизправности в
системите за управление.
Според друго актуално проучване на Research and
Markets, отчетлив ръст в продажбите генерират и защитните релета и таймери, като пазарът в този сегмент се очаква да продължи да нараства с комбиниран
годишен темп на растеж от над 4% до 2021 г. Като
водеща тенденция тук експертите отличават нарастващите приложения на мултифункционалните защитни релета и таймери с множество входове и изходи в индустриалната и сградна автоматизация. В редица задачи от практиката еднофункционалните предпазни релета не успяват да осигурят достъпна защита за
оборудването, а защитните програмируеми логически
контролери се оказват твърде неизгодно в икономически аспект решение. За такива сценарии мултифункционалните защитни релета предлагат компромисен вариант, който се отличава с по-лесна инсталация в сравнение с PLC и по-добра защита от класическите предпазни релета. Като основен двигател за ръста в приложенията на тези продукти от маркетинговата агенция посочват все по-масовото използване на интелигентни и програмируеми таймери, както и технологичните нововъведения при електронните релета за време. Усъвършенстваните програмируеми устройства
разполагат с подобрени възможности за управление и
мониторинг и обикновено могат да работят при поширок температурен диапазон в сравнение с предишното поколение продукти. Това ги прави все по-търсени и в тежки индустриални приложения, отбелязват от
Research and Markets.

Роля на класическите релета
Макар множеството иновационни скокове след класическото реле по линия на технологичната му еволюция,
то продължава сравнително широко да се използва в съвременната индустриална и сградна автоматизация наред с
програмируемите релета, програмируемите логически
контролери и програмируемите контролери за автоматизация (PAC). Сред основните приложения на традиционните електромеханични и полупроводникови релета днес
са изолирането на входове и подобряването на комутационните възможности на изходите на ел. вериги в различни видове електрическо и електронно промишлено оборудване, машини и системи. Електромеханични релета се
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Интелигентни релета

използват масово за осигуряване на
надеждна защита срещу преустановяване на действието поради повреда при логически контролери.
Полупроводниковите релета обикновено са предпочитани в приложения, които изискват по-честа комутация, тъй като се доказват като
по-надеждни поради липсата си на
подвижни елементи. Като основни
слаби страни, ограничаващи приложенията на традиционните релейни
логически системи, специалистите
от Technavio посочват недостатъчните надеждност, гъвкавост и
възможности за диагностика. По
тези показатели класическите релета лесно биват изместени от програмируемите контролери в съвременната практика.

Технологичен напредък
при релетата
Въвеждането на компактни и
мощни релета като интерфейсни
елементи към PLC води до своеобразна технологична революция в индустриалната автоматизация, отбелязват пазарните анализатори.
Днес нарастващото търсене на
PLC/PAC контролери и свързаният
с това ръст в приложенията на релета продължава да стимулира технологичното развитие в релейната
техника. На пазара в наши дни вече
се предлагат устройства с множество цифрови и аналогови входове
и изходи, както и с опции за модулен
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монтаж на DIN шина. Все по-компактни 6- и 14-милиметрови (а дори и
още по-малки) версии за монтаж на
шина заменят традиционните 22- и
26-милиметрови модели. Тези конструктивни подобрения осигуряват
повече място в шкафовете за управление и възможности за повече изходни канали. Прогнозите на аналитиците гласят, че все по-масова
практика при производителите ще
стане комбинирането на 8 и повече
релета в „пакети“, с което да се постигне икономия на място, разходи
и опроводяване. Все повече компании
предлагат и индустриални версии на
компактните си релета за автоматизация – с уплътнени и подсилени
корпуси за работа в агресивни промишлени среди, като фабрики от химическата и хранително-вкусовата
индустрия, рафинерии, бояджийски
цехове, корабни съоръжения и др.
Релетата са се доказали в практиката като най-разходно ефективното решение за изолиране и защита на входовете и изходите на програмируемите логически контролери. Индустриалните релета с висок
IP клас на защита могат да бъдат
използвани в комбинация с програмируеми контролери в стандартно
изпълнение, което значително разширява приложната област на последните и намалява разходите за изграждане на системи за комутация
и мониторинг на полеви устройства в тежки промишлени условия.

Традиционните системи за управление в индустриалната автоматизация, изграждани на базата на класически релета и таймери, вече могат да бъдат изпълнявани по-ефективно с помощта на т. нар. интелигентни или програмируеми релета
(smart/programmable relays). Последните се отличават с по-висока икономическа рентабилност, по-компактна конфигурация, подобрена гъвкавост и надеждност, както и с
възможности за препрограмиране с
цел модифициране на съществуващите функции или адаптиране на релето към напълно различно приложение. Интелигентните релета позволяват и автоматично разпознаване
на елементи от веригата, при които е настъпила неизправност, и незабавно превключване към изправен
аналог.
На практика програмируемите
релета имат повече общо с програмируемите логически контролери,
отколкото с класическите релета,
като са считани за програмируеми
контролери от най-нисък клас.
Въвеждането на термина „интелигентно реле“ най-общо се прави с цел
обособяване на отделен функционален и ценови клас устройства, който ги представя като по-бюджетен
продукт и от най-малките конвенционални PLC. Релетата от този
клас се програмират или с помощта на стандартни бутони и малък
дисплей на лицевата част на корпуса, или посредством връзка с компютър.
Програмируемите
релета
всъщност не са новост на пазара на
решения за индустриална автоматизация – те се появяват преди 2 десетилетия. Изборът между отделните
модели днес най-общо се свежда до
минимални функционални различия и
предпочитания към марката на производителя. Тези програмируеми контролери от нисък клас се отличават
с ограничен брой входове и изходи,
които са вградени в самия базов
модул. Броят им може да бъде увеличен посредством локални или отдалечени входно/изходни разширители.
Макар технологичното развитие
при тези устройства да не е толкова бързо през последните години,
разработките в областта са все понасочени към иновативни платфор-
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Отвъд възможностите по отношение на свързаността, mini PLC
системите разполагат и с опция за
добавяне на функционални модули,
включително стандартни цифрови и
аналогови входове и изходи, комуникационни скенери, устройства за
бекъп на паметта, термосъпротивителни (RTD) датчици, входове термодвойка и други разширители.

NFC комуникация

ми като Internet of Things и Industry
4.0, задаващи нови стандарти към
релейната техника. Системите за
управление, базирани на интелигентни релета, PLC и PAC контролери,
като цяло са по-лесни за конфигуриране в сравнение с платформите,
изградени с класически релета и
таймери. При съвременните решения не се налага свързване чрез опроводяване с цел осъществяване на
логическите функции за управление
на устройството, а се изисква опростено програмиране посредством стандартен софтуер. В допълнение, дори най-простите приложения, включващи управление на машини и оборудване, биха изисквали множество на брой класически релета
и таймери и следователно – много
място в шкафа. Друга слабост на
класическия подход е липсата на
гъвкавост, тъй като всякакви модификации изискват преопроводяване,
а често и добавяне на допълнителни устройства към системата.

Мини и микро PLC
Програмируемите контролери се
предлагат с различен форм-фактор
по отношение на хардуерната конфигурация и софтуерните възможности. Така в продуктовите програми
на много производители в сегмента
се появяват микро (micro) и мини
(mini) версии на PLC. Макар в много
каталози интелигентните релета
да се отъждествяват с микро PLC
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контролерите, оригиналната цел на
последните е да запълнят празнотата между индивидуални елементи
като таймери, броячи, контактори,
релета и класическите PLC. За много системни интегратори в областта на индустриалната автоматизация изборът между мини версия и
малък конвенционален контролер се
свежда до предпочитания към съответния софтуер или метод за програмиране.
Сред факторите, увеличаващи
броя на приложенията на mini PLC
системите, е нарастващото използване на Fieldbus комуникация в индустриалната автоматизация. Така
mini контролерите, поставяни от
много производители като междинно звено между т. нар. интелигентни релета (приравнявани с micro PLC)
и конвенционалните програмируеми
логически контролери, могат да комуникират с по-големите си „събратя“ във веригата. Макар първоначално разработени за малки автономни приложения, възможността им за
комуникация с други PLC ги превръща
във фундаментална градивна единица на по-мащабни системи за управление без нужда от внедряване на
скъпи програмируеми контролери в
полеви точки. По-бюджетната mini
PLC версия значително редуцира рисковете, разходите и продължителността на престоите при неизправност и може лесно и разходно ефективно да бъде подменена.

NFC (Near Field Communication)
технологията, която позволява споделяне на информация между устройства в зона с даден ограничен обхват, вече намира място и при програмирането на логически контролери, интелигентни и стандартни релета. Едно реле за време с поддръжка
на такава функция например би могло лесно и бързо да бъде конфигурирано и управлявано посредством
смартфон или таблет с помощта на
съответното мобилно приложение.
Тази технология позволява на техници, разработчици, производители на
оригинално оборудване и т. н. удобно да работят с релетата, без нужда постоянно физически да се доближават до тях, за да ги програмират
или настройват. Широко разпространени в управлението на индустриални процеси, времезакъснителните
релета осигуряват опростено, надеждно и икономично управление в
комбинация с възможности за отложен старт на мотор или машина,
контрол на товар или на процесни
параметри. Този тип релета в комбинация с NFC комуникация правят
възможно още по-лесно отдалечено
(в рамките на функционалния обхват)
управление, включително на множество релета.
С нарастването на броя на
Industrial Internet of Things приложенията NFC комуникацията става все
по-полезна за производителите и
потребителите, позволявайки допълнително прецизиране и улесняване
на управлението. Мобилните NFC
приложения правят възможно копирането и клонирането на настройки и
профили с цел опростяване на работата с повече устройства. Тези
апликации гарантират значително
подобрена точност чрез автоматизирана времева настройка и разполагат с функции за детайлна диагностика.
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Избор на проводници
за електропроводни
линии
О

т началото на търговията с
електроенергия досега в индустрията за комунални услуги са настъпили
забележителни промени. Една област, която е претърпяла съществени промени, са предлаганите за пренос и разпространение видове проводници. Медта е първият метал,
използван за пренос на електричество по време на развитието на
електроенергийната индустрия в
началото на 80-те години на XIX век.
Прегледът на критериите за избор
на проводници за пренос и разпределение преди широкото използване на
алуминий предполага, че размерите
на медните проводници са се определяли основно на базата на механични съображения поради непропорционално високата проводимост на медта, отнесена към нейната якост.
Следователно в повечето случаи
проводниците са били по-големи от
необходимото от гледна точка на
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ефективната електрическа проводимост. Поради теглото разстоянията от стълб до стълб са били малки,
като по този начин са се увеличавали общите разходи за преносните
линии.
Малко преди началото на миналия
век алуминият започва да измества
медта като предпочитан метал за
проводници за пренос и разпределение. От 1895 г. употребата на алуминиеви електрически проводници
постоянно се увеличава и в момента алуминият е материалът, избиран от инженерите за проектиране
на преносни линии. В продължение на
повече от 90 години алуминият е
използван в електрическите съоръжения за пренос и разпределение на
електроенергия. Той почти изцяло
измества медта при надземни приложения. От всички известни неблагородни метали, по проводимост
алуминият е на второ място и отстъпва само на медта. Той притежава съотношение на проводимост

към тегло два пъти по-голямо от
това на медта, а съотношението на
якост към тегло е с 30% по-високо.
Когато алуминиевите проводници
навлизат в относително широка
употреба в началото на XX век, става явна необходимостта от проводник с по-голямо съотношение на
якост към тегло. Така през 1907 г. е
въведен нов композитен кабел от
алуминий и стомана. Този нов проводник съчетава ниското тегло и високия капацитет на токова проводимост на алуминия с високата якост
на галванизираната стоманена
сърцевина. ACSR, както става известен този стоманено подсилен алуминиев кабел, печели бързо популярност и се използва почти без изключения в целия свят до 1939 г. Отличната проводимост на ACSR, съчетана с много доброто съотношение на
здравина към тегло и лекотата на
боравене с него, го правят доминиращ проводник за електрификация на
селски райони.
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През 1939 г. се появява нов кабел от сплав на алуминий, магнезий и силиций. Той е разработен така, че да
запазва механичните и електрически свойства на ACSR,
като същевременно подобрява тегловните му характеристики и корозионната устойчивост. Появата на кабел изцяло от алуминиева сплав, последващото развитие
на композитния алуминиев проводник и подсиления кабел
от алуминиева сплав осигуряват нови алтернативи на
ACSR. Както при повечето нови продукти, особено в
такива критични приложения като преноса и разпределението на електроенергия, възприемането на нов проводник от сплав е бавно. През последните години обаче
постигнатите подобрения на проводниците, съставени
от сплави, спрямо ACSR водят до нарастваща тенденция за използване на кабели от алуминиеви сплави и композитни кабели от чист алуминий и алуминиева сплав.
Напоследък се работи по много иновативни дизайни
на проводници, за да се отговори на променящите се
нужди на индустрията за електроснабдяване. Разработени са нови сплави, осигуряващи термична стабилност,
повишена проводимост, устойчивост на вибрации и
други специфични характеристики.
Конструктивната и технологична разработка на проводници и подборът на такива за линии за пренос и разпределение са се превърнали в наука. Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква
пълно разбиране на характеристиките на всички налични
видове проводници. Освен капацитета за пренос на ток
или топлинната характеристика на проводниците, това
разбиране трябва да обхваща много повече свойства. То
трябва да включва системен подход за избор на провод-

ници: стабилност на линията спрямо текущото натоварване; икономична експлоатация спрямо топлинно натоварване; деформация на проводника и последващо провисване
при висока температура и неблагоприятно механично
натоварване; якостта на проводника, определена от характеристиките на реакция на напрежения на компонентите и характеристиките на умората на метала. Това
са само някои от проектните параметри на системата,
които трябва да бъдат оценени.
Не съществува уникален процес, чрез който да се
проектират всички линии за пренос и/или разпределение. Ясно е обаче, че всички основни разходни компоненти при проектиране на линията зависят от електрическите и механичните характеристики на проводника. Има
четири основни вида проводници за въздушни преносни
и разпределителни линии: изцяло алуминиеви (AAC); изцяло от алуминиева сплав (AAAC); алуминиев проводник със
стоманена армировка (ACSR); алуминиев проводник, подсилен с алуминиева сплав (ACAR).

Еднокомпонентни проводници
Поради относително малкото съотношение на механична якост към тегло, както и високата си чувствителност към вибрации, изцяло алуминиевите проводници се използват предимно в разпределителни мрежи и
подстанции, където се изисква висока проводимост и
дължините на окачване са сравнително малки. Високата
им корозионна устойчивост ги прави незаменими за
преносните линии в крайбрежни райони.
В зависимост от диаметъра на отделните снопове
номиналната якост на скъсване за един и същ дизайн на
кабел е с 55-84% по-висока за проводниците само от
алуминиева сплав, отколкото за тези от чист алуминий, докато в същото време капацитетът за пренос на
ток в установен режим достига до 95% от стойността на изцяло алуминиевите проводници. Те намират
широко приложение поради техните високи механична
якост и проводимост в сравнение с композитните проводници със същия диаметър. По-високият им коефициент на топлинно разширение, както и ниското им тегло
в сравнение с изцяло алуминиевите проводници, са недостатъци по отношение устойчивостта на вибрации
вследствие на вятър.
Номиналната якост на скъсване на алуминиевите кабели със стоманена сърцевина е приблизително 7,5 пъти
по-висока от тази на изцяло алуминиевите проводници
със същия размер. Те са особено подходящи за земна инсталация, както и за дължини на окачване от 2000 м и
повече, но при използване на специални конструкции с
по-големи напречни сечения и по-голям брой снопове.
Днес, медни, медносплавни и стоманени проводници се
прилагат само в случаите, когато е необходима висока
устойчивост на корозия (мед и бронз), за земни инсталации или в случаите, когато се очакват необичайно високи
натоварвания в въздушните линии. Тук стоманените
проводници могат да бъдат алтернативно решение.

Композитни проводници
Композитните проводници са съставени от снопове,
изработени от различни видове метали. Те обикновено
се състоят от стоманена сърцевина и едно- или многопластова обвивка от алуминий или алуминиева сплав.
Съществуват обаче и дизайни, в които стоманените и
алуминиевите снопове се смесват в отделните слоеве
в проводника.
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Композитните проводници осигуряват някои предимства, които допринасят за широкото им използване.
Съставът им позволява висока проводимост чрез подходящ избор на
сечението на проводимата обвивка,
комбинирана с високата механична
якост на стоманената сърцевина,
обвита в алуминий или алуминиева
сплав. Високата якост позволява да
се ограничи степента на провисване и да се постигнат големи разстояния между окачванията. По този
начин композитните проводници са
подходящи за въздушни линии, преминаващи над широки реки или долини.
Здравината може да се адаптира към
всяко приложение чрез изменяне на
компонентите на сърцевината или
на нейната механична якост. Алуминиевата сплав, използвана като проводящ материал, увеличава якостта
на скъсване в сравнение с чистия
алуминий, без да причинява значително намаляване на общата проводимост на проводника.
Многослойната алуминиева обвивка на композитните проводници
предпазва поцинкованите стоманени снопове от корозия, когато стоманените сърцевини са гресирани (в
Централна Европа практиката на
гресиране се прилага). Въпреки това,
особено в райони с горещ климат,
гресите могат да се стопят и да
паднат от проводника, като по този
начин предизвикат коронни разряди,
поради което трябва да се обърне
внимание на достатъчно високата
точка на топене на гресите (над
80°С) и високия им вискозитет. Композитните проводници с облицовано
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с алуминий ядро съчетават висока
проводимост с отлична устойчивост на корозия и следователно не
се нуждаят от гресиране.
Композитните проводници дългосрочно показват превъзходни характеристики при предизвикани от
вятъра вибрации. При постоянно натоварване на опън алуминиевият
проводник непрекъснато се удължава – явление, наречено пълзене. В композитните проводници стоманата
пълзи в много по-ниска степен от
алуминия. С течение на времето натоварването на опън на алуминиевите проводници намалява, докато
това на стоманените проводници се
увеличава. Това води до по-висока

устойчивост срещу изменящи се
натоварвания на огъване, причинени
от вибрациите вследствие на вятър.
Това изместване на натоварването
не е възможно при монометални кабели и кабели изцяло от алуминий или
алуминиеви сплави. Ето защо тези
проводници са силно податливи на
проблеми, свързани с умората на
материалите.

Устойчиви на вибрации
проводници
Виброустойчивите (vibration
resistant, VR) проводници са предназначени за използване в зони, в които
линиите са подложени на вибрации
от вятъра и заледявания. Те се състо-
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ят от два еднакви проводника, усукани спираловидно под формата на
осмица. Тази спираловидна форма
нарушава силите, създадени от
страничните ветрове, като диаметърът на проводника непрекъснато се изменя спрямо ветровите условия. По този начин вибрациите на
проводниците вследствие на турбулентен вятър се предотвратяват.
Тази уникална спирална форма, заедно с по-малката якост на усукване и
променливата якост на огъване,
също намалява или елиминира вертикалното движение на проводника,
предизвиквано от комбинираните
натоварвания от лед и вятър.
Самодемпфериращият се (self
damping, SD) проводник представлява
концентрично усукан проводник, предназначен за контролиране на вибрациите на въздушните преносни линии
чрез вътрешно демпфериране. Самодемпфериращите се проводници се
състоят от централно ядро от едно
или повече кръгли стоманени жила,
заобиколени от два слоя трапецовидни профили от алуминий. Ако се налага, могат да се добавят един или
повече слоя от алуминиеви снопове.
Самодемпфериращите се кабели
се различават от конвенционалните
ACSR, тъй като алуминиевите проводници в първите два слоя са с
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трапецовидна форма и са оразмерени така, че всеки алуминиев слой да
образува усукана тръба, която при
напрежение не се допира до слоя под
нея, а поддържа малка пръстеновидна междина между пластовете. Слоевете от трапецовидни снопове са
разделени един от друг и оформят
стоманената сърцевина чрез двете
по-малки пръстеновидни междини,
които позволяват движение между
пластовете. Кръговите слоеве от
алуминиеви снопове са в близък контакт помежду си, както и с трапецовидния проводников слой.

Свързани проводници
Кабел, аранжиран от два или повече успоредно свързани проводника,
разделени от малко разстояние между тях, често се използва при преносни линии високо и свръхвисоко
напрежение. Свързаните проводници
предлагат редица ползи. От гледна
точка на плътността на тока на
единица площ по-малките проводници имат по-висока възможна
плътност на тока, което води до повисока ефективност на метала. Използването на множество проводници на една фаза със същата обща
площ като единичен проводник е
подходящо при по-ниски температури, като това води до по-ниски съпро-

тивления и загуби при равни натоварвания.
Множеството проводници предлагат значителни подобрения в реактивното съпротивление на един кабел за еднаква площ. Индуктивните
съпротивления на двупроводников
свързан кабел са само около 50% от
съпротивлението за единичен проводник, имащ еквивалентна площ на
напречното сечение. Ясно е, че колкото по-голямо е разстоянието между проводниците, толкова по-ниско
е реактивното съпротивление.
Макар и важни, електрическите
предимства на свързаните проводници може да не са най-значимият
фактор, влияещ върху степента на
тяхното приложение. Поради съображения, свързани с коронен разряд и
радиошум, използването на свързани
проводници може да е препоръчително, тъй като загубите от корона
ефекта са функция от градиента на
напрежението по повърхността на
проводниците.
Броят и размерите на проводниците на една фаза не са стандартизирани и зависят от много фактори. Днес проводниковите снопове са
стандартна практика при проектиране на преносни линии, предназначени за работа на 345 kV или повече.
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Линейни модули
и актуатори
Л

инейните модули и актуатори са фабрично завършени изделия за линейно движение, които се изготвят
от специализирани фирми и се предоставят на клиентите в готов вид в крайни изделия с цел механизиране и
автоматизиране на дейности в различни сектори от индустрията и бита.

устройство (шпинделна кутия, въртяща маса и т. н.).
Задвижва се от електрически двигател и може да бъде
доставен с двигател или без. Във втория случай задача
на клиента е подбере предпочитан от него двигател и
система за управление.
Чрез линейните модули могат да бъдат премествани
и позиционирани с определена точност предмети или
уреди както по една ос, така и в равнината и триизмерното пространство.

Линейни модули
Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на
линейно движение на подвижен орган с възможност за
позициониране в произволна точка от работния ход.
Подвижният орган се изработва във вид на монтажна
плоча, върху която клиентът разполага своето работно
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Едноосни линейни модули
Едноосните линейни модули имат праволинейно движение на подвижния орган по една ос. Задвижването може
да става чрез различни механични предавки - винтова,
сачмено-винтова, ремъчна, зъбно-ремъчна, верижна, зъбно
колело - зъбен гребен. Чрез комбиниране на различни направляващи и задвижвания могат да се получат линейни
модули с търсена точност, носеща способност, допустим въртящ момент, стабилност, скорост на движение, възможност за хоризонтално, вертикално и странично монтиране.
Линейните модули могат да бъдат доставени с необходимите електрически изключватели, сигнализиращи за
край на хода. Двигателите, които се използват, могат
да бъдат постояннотокови, асинхронни, синхронни и
стъпкови. При големи ходове и необходимост от големи
скорости и ускорения, вместо обичайните ротационни
двигатели, може да бъде монтиран линеен двигател. Ако
има изискване за висока точност на позициониране, постигане и поддържане на точна скорост на движение,
подходящото решение е сервозадвижване. То се доставя
комплектно, в което освен двигателя и системата за
управление, се включват и необходимите сензори за
обратна връзка.
В случаите на едноосен линеен модул, задвижван от
сачмено-винтова двойка, подвижният орган e фиксиран
върху четири колички и се движи по търкалящи релсови
направляващи. В челната част на модула е монтирана
кутия, в която клиентът разполага съединителя, а към
фланеца присъединява двигателя. При едноосен модул,
задвижван от зъбно-ремъчна предавка, подвижният орган
е свързан твърдо с ремъка на зъбно-ремъчната предавка
и може да бъде придвижван в една или друга посока в
зависимост от посоката на въртене на предавката. Водещата шайба на зъбно-ремъчната предавка се задвижва от входящия вал, към който се монтира двигателят.
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Фиг. 1. Носещи системи на триосни технологични устройства, изпълнени с линейни модули.

Двигателят се закрепва към тялото
на модула, което може да е изработено от стомана или алуминий. Задвижването на едноосния модул може
да стане и ръчно.
Фирмите предлагат широка гама
от типоразмери. Например може да
се избере дължина на работния ход
от няколко сантиметра до няколко
метра, а носещата способност - от
няколко грама до тонове. Максималната скорост обикновено е до 10 m/
s, геометричната точност – до
10 µm.

Дву- и триосни линейни
модули
На базата на едноосните линейни
модули, посредством използването
на различни системи за закрепване,
могат да се създават многоосни системи. Двуосен модул, наричан още
„координатна маса“, е получен от
разполагането един върху друг на два
линейни модула. Координатната
маса получава възможност за движение по условните оси X и Y. Движението по ос Y е преносното движение,
а движението по ос Х - относителното. В резултат се получава абсолютно движение на координатната
маса, което е сума от двете движения. В зависимост от системата за
управление, абсолютното движение
на координатната маса може да e
само позициониращо, но може и да
следва програмирана траекториянай-често срещано е сумарното движение по права линия, ориентирана
произволно спрямо осите X и Y, и
движение по дъга от окръжност,
описвана по или обратно на часовниковата стрелка. За подобряване на
динамиката в редица случаи може да
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се предпочете усилване на задвижването на преносното движение. На
фиг. 1 са показани примери, илюстриращи използването на линейни
модули за изграждането на носещите системи на трикоординатни
технологични устройства (пълнещи,
сглобяващи и др.).

Линейни актуатори
Линейният актуатор представлява самостоятелна завършена конструктивна единица, задвижвана от
електрически двигател и предназначена за реализиране на осово движение на работния орган между две
крайни точки. Работният орган е във
вид на прът, който се свързва с подвижния орган и има равностойни по
скорост и тягово усилие две посоки
на движение.
Функцията на линейния актуатор
съвпада напълно с тази на хидро- и
пневмоцилиндъра и поради това за
тях в практиката се е утвърдило
названието „електромеханичен цилиндър“. Тази функция е илюстрирана
на фиг. 2 чрез хидроцилиндър, чийто
работен орган е бутален прът, който има две работни позиции - предна и задна. Съответно работата, която извършва, е да изтласква чрез
буталния прът подвижния орган напред и да го притегля обратно назад. Действието на хидроцилиндъра
е познато - при подаване на масло под
налягане в работната камера буталото започва да се движи наляво и
твърдо свързаният с него бутален
прът излиза от цилиндъра (посока
напред) и изтласква подвижния орган,
който е свързан с него посредством
шарнир. Маслото в неработната
камера отива на слив. Движението

юли 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юли 2018

45

механични системи
l компактна конструкция, която по-

Фиг. 2. Хидроцилиндър.

спира при достигане на предна позиция. За реализиране на движението
назад, маслото под налягане се подава в другата камера, буталният
прът започва да се движи назад и
притегля подвижния орган до задна
позиция. Тъй като работната площ
на буталото при движение назад е
по-малка (при постоянно налягане),
силата на притегляне е по-малка от
силата на изтласкване. По аналогичен начин действа и пневмоцилиндърът.
Хидро- и пневоцилиндрите имат
редица недостатъци, които в съвременната практика се отстраняват
чрез заменянето им с електромеханични цилиндри. Предимствата на
електромеханичния цилиндър са:
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зволява монтиране в малки пространства;
l висок коефициент на полезно действие, който надхвърля 0,8, докато
при хидроцилиндрите е 0,35...0,40, а
при пневмоцилиндрите още по-малък;
това позволява някои мобилни приложения да се захранват с батерии или
акумулатори;
l лесно управление и синхронизиране на работата на два и повече актуатора;
l равностойност на работната сила
в двете посоки на движение;
l опростена експлоатация и обслужване;
l не се нуждаят от допълнително
оборудване;
l осигуряват по-благоприятна санитарно-хигиенна среда за персонала,
тъй като работата им не е съпроводена с голям шум, изтичане на масло, замърсяване на въздуха и др.;
l поради високите си санитарно-хигиенични характеристики могат да
се използват в медицинско оборудване;

l независимост на работните характеристики от изменението на температурата: при повишаване на температурата вискозитетът на маслото пада; в пневмоцилиндрите е потрудно поддържането на равномерност на движението и прецизност
на управлението поради свиваемостта на въздуха;
l електроенергията е по-евтина от
хидроенергията; последната ползва
електроенергия за поддържане на
налягането независимо от това дали
има движение или не.
В основата на конструкцията на
линейния актуатор лежи сачменовинтова двойка (или ролкова винтова двойка) и прът, разположени в
корпус, а също така задвижващ електродвигател извън корпуса. Връзката между двигателя и двойката
винт-гайка може да става чрез ремъчна и зъбно-ремъчна предавка, зъбна
предавка, директно свързване.

Статията е разработена по материали
на доц. д-р инж. Пламен Угринов
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ОВК

Фармацевтични
ОВК инсталации
О

топлението, вентилацията и
климатизацията играят важна роля в
подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се
произвеждат в климатизирани и чисти помещения. Всяка фаза на производството се регулира от международни стандарти и директиви, включително фазите на опаковане и съхранение. По тази причина фармацевтичните климатични и вентилационни
системи са сред най-важните елементи в производствения процес.
Работната зона при производството на фармацевтични продукти
е изключително чувствителна на
замърсявания, което налага осигуряването на адекватна защита от
проникване на замърсители. Самият
производствен процес също генерира дим и изпарения – те трябва да
бъдат изведени от помещението, за
да се предотврати замърсяване на
площите. Познаването на всички
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специфики на фармацевтичната индустрия гарантира успешното проектиране на оптимални ОВК решения за целта.
Общоприетото основно изискване за широк спектър от приложения
във фармацевтичните заводи е свръх
чистата среда с контролирана температура и относителна влажност.

Основни разлики между
чистите стаи и обикновените климатизирани
пространства
В чистата стая е необходим много строг контрол на температурата, относителната влажност, броя
на праховите частици, модела на
въздушния поток и разликата в наля-
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гането между различните помещения. Всичко това изисква:
l по-голям дебит при подаването на
въздух. Климатизирането с цел комфорт в помещението изисква от 2
до 10 смени на въздуха на час, докато
при една стандартна чиста стая
трябва да се извършват от 50 до 100
смени на въздуха. Това позволява да
се разредят замърсителите във
въздуха до приемлива концентрация.
l високоефективни филтри. Употребата на HEPA филтри с ефективност на филтриране 99,97% - до 0,3
микрона, е друга отличителна черта
на чистите стаи.
l определен въздушен поток. ОВК
системите в чистите стаи работят с ламинарен въздушен поток.
l херметизиране на помещението –
заради постоянния поток от свеж
въздух вътре в помещенията, херметизирането е плавно и се извършва
на етапи.

Климатични камери
Фармацевтичните климатични
камери са пригодени за поддържане
на чиста асептична среда, поради което са херметично затворени. Обикновените климатични камери имат
филтри, изпарители и вентилатори
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в метална обвивка, с изолация от
вътрешната страна на корпуса. За
фармацевтични приложения корпусът трябва да представлява сандвич панел от метал с изолация между металните листове. Това осигурява гладка и удобна за почистване
вътрешна повърхност, която не позволява разпространяването на микроорганизми.
Разтвори с охладена вода или пропиленгликол обикновено се използват
за охлаждане и изсушаване на възду-

ха. Може да се използва и конфигурация с директно разширение, в която
хладилният агент се намира в изпарителя, но тези системи са по-малко надеждни от системите с охладена вода или гликол и са по-трудни
за управление предвид малкия диапазон на позволени температури.

Разположение на
климатичните камери
Отделни климатични камери са
необходими, за да се избегне кръсто-
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ните помещения, за да може въздуховодите да не са
прекалено големи и дълги. Смукателните вентилатори
пък са разположени възможно най-близо до външен отвор
на помещението, което създава отрицателно налягане
във въздуховода (по-ниско въздушно налягане вътре, отколкото отвън). Така евентуалните течове ще са във
въздуховода, а не от замърсения въздух в него и обратно
в чистата стая. Предпочитано разположение на вентилаторите е на покрива, но това може да доведе до затруднения при по-тежки метеорологични условия.

Изсушители

саното замърсяване в дискретното производство на
етап производство, слагане на покритие, таблетиране,
инспекция и опаковане. В някои отдели се прави и допълнително разделение на етапите на производство, които също изискват различна степен на управление на
въздуха в помещението, а понякога и напълно отделна
климатична камера.
Климатичните камери във фармацевтичната индустрия се разполагат на отделен етаж или специално
обособена зона с цел да се улесни тяхната поддръжка,
без да се нарушава стерилността на другите помещения. Все пак те трябва да са възможно най-близо до глав-

В случаите, в които се работи с хигроскопични (чувствителни към влага) материали, изискването за относителна влажност (RH) на въздуха в помещението може
да е от 30 до 35% и да налага използването на химически изсушители. Използваните абсорбенти в процеса
променят своите химични и/или физични свойства. Като
абсорбенти обикновено се използват течности или
твърди вещества, които при поглъщането на влага преминават в течно състояние.
В зависимост от необходимата степен на изсушаване и количеството външен въздух (който обикновено има
високо съдържание на влага) може да е най-добре да се
съчетае изсушител с климатична камера и да се изсушава или само малка част от въздуха, или само външният
въздух.

Овлажнители на въздух
В по-сухи помещения изискването за относителна
влажност на въздуха при производство може да налага
повишаване на влажността. Във фармацевтичната индустрия най-често използвани са изотермални пароовлажнители. Изотермалният овлажняващ процес позволява прецизен контрол върху температурата и осигурява
високо ниво на обеззаразяване на въздуха, тъй като се
извършва при температура над 100°C. Процесът позволява парата да се подава директно към вентилацията
или да се включи към климатичната инсталация. Самата
пара пък може да бъде създадена или с помощта на централен парообразуващ генератор, или децентрализирано - при подаване към климатична инсталация да се произвежда на мястото, където е климатичното тяло.
Разположението на овлажнителя във въздуховода е
ключово и за целта трябва да се следват препоръките
на производителя, така че да се предотврати създаването на конденз.

Въздуховоди
Въздуховодите във фармацевтичните предприятия
имат по-високо вътрешно налягане заради всички инсталирани филтри, устройства за контрол на обема, както
и заради сложното им разположение в пространството.
Те са изградени от поцинкована стомана, неръждаема
стомана или алуминий и имат правоъгълна, кръгла или
елипсовидна (или плоска овална) конфигурация. Най-предпочитани са кръглите въздуховоди, тъй като формата
им предразполага много по-лесно почистване.
Тъй като каналите от поцинкована стомана могат
да се напукат или ръждясат, те не се инсталират надолу по течението на въздуха след HEPA филтри, за да се
избегне внасяне на замърсен въздух от самата въздуховодна система в чистите стаи. Най-предпочитана е
употребата на неръждаема стомана за по-дълги въздуховоди, но за това и инвестицията е по-голяма.
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Технологии
за инспекция на
подземни ВиК тръби
М

режите от подземни тръбопроводи са сред най-сложните структури в света, които остават незабелязани до възникването на някаква
неизправност. Поради това локализирането на тези системи при липсата на точни карти, както и следенето на състоянието им се превръщат
в задачи от критично значение, но
изключително трудни за изпълнение.
Комплексността на тези подземни
мрежи произлиза от многото видове
услуги, които те осигуряват, разнообразието от материали, от които
са изработени тръбопроводите, взаимната им свързаност, разликите във
възрастта им и др.
Всеки от собствениците на комунални дружества носи отговорност
за надеждността на предоставяната услуга и съответно за поддръжката на свързаните с нея инфраструктурни активи. Както е при всеки
актив, и за операторите на ВиК системи е важно да разполагат с информация за актуалното състояние
и вероятната степен на влошаване
на тръбите, за да може проактивната поддръжка да се планира по
възможно най-рентабилния начин.
Традиционно, канализационните
тръби са били инспектирани от
технически екипи. Този метод, макар
и много ефективен по отношение
определяне на състоянието на
тръбопроводите както отвътре,
така и отвън, често е недостатъчно практичен и крие рискове за здравето и безопасността на техниците. Именно за да се преодолеят тези
недостатъци и да се подобри ефективността на процедурата, са разработени различни техники за дистанционна инспекция.

Видеонаблюдение
Една от алтернативите е събирането и анализът на CCTV изображения. Методът обаче е скъп, до
голяма степен субективен и за прилагането му може да е необходимо
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предварително източване или почистване на тръбите.
Използването на CCTV за инспекция на вътрешността на тръби се
прилага от 60-те години на XX век.
Системата се състои от камера,
монтирана на подвижно устройство
с дистанционно управление. Явно
предимство на техниката е, че осигурява директно осветени изображения на дефектите по вътрешната
стена на тръбата, които могат да
бъдат изследвани подробно чрез увеличение или промяна на ъгъла на камерата.
Сред ограниченията на метода е
това, че изображенията могат да
бъдат получени единствено над нивото на водната повърхност. Други
недостатъци са рискът от нестабилно движение на камерата и липса
на геометрични референтни точки
при преминаване на устройството
по продължение на тръбопровода.
Освен това CCTV изображенията
могат да предоставят изглед на
състоянието само на вътрешната
стена на тръбата; обикновено не е
възможно да се добие представа за
дълбочината на пукнатини или пробиви. Следователно CCTV камерата
не може да осигури надеждна индикация за това дали дадена пукнатина
минава през стената на тръбопровода и съответно дали съществува
риск от навлизане на подземни води
и изпускане на канализационни води
в почвата. Посредством анализа на
изображенията не може да се установи и дали от външната страна на
тръбата са се формирали кухини,
които с времето могат да увеличат
размера си и да доведат до нестабилност на околните земни маси,
изместване на тръбопровода и
свързаните с това значителни
структурни повреди.
През последните години изследователската дейност в областта е
насочена към намиране на начини за
подобряване на качеството на изображенията и на интерпретацията на
такива с лошо качество, както и за

автоматизиране на инспекцията.
Въпреки непрекъснатото повишаване на качеството на получените
изображения благодарение на бързата еволюция на технологиите за
CCTV камери, те все още не могат
да предоставят задоволително ниво
на достоверност при идентифициране на дефекти в тръбите, особено
при тежки условия.

Сканиране и оценка
За разлика от видеонаблюдението,
при технологията за сканиране и оценка на канализационни тръби (sewer
scanner and evaluation technology, SSET)
не е необходимо устройствата да
спират на местата, където евентуално има дефект на тръбата, тъй
като интерпретацията на резултатите от инспекцията може да се
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извърши след като приключи обследването на целия тръбопроводен
участък. Това повишава ефективността на процедурата, но методът
изисква експертен анализ на високо
ниво, тъй като след приключване на
инспекцията няма възможност за повторна оценка на съмнителните локации. Друго ограничение на технологията е, че интерпретирането на
изображенията трябва да е ръчно. В
момента се работи по автоматизиране на процеса на оценка, което се
очаква да доведе до по-висока ефективност и по-добра точност на интерпретация.

Електромагнитни и
радиочестотни техники
Технологията за регистриране на
изтичането на магнитен поток
(magnetic flux leakage, MFL) се използва широко за инспекцията на метални тръбопроводи. При този метод в
тръбата се пуска устройство, което преминава по дължината й и регистрира дефекти и пукнатини,
възникнали в резултат на загуба на
метал поради корозия например. MFL
технологията е ефективна за засичането на много малки дефекти,
причинени от точкова корозия, дори
при изключително тежки условия.
Тестването с вихрови токове
обикновено се прилага за метални
тръби с по-малки диаметри (до 100
мм). Технологията включва създаването на изменящо се във времето магнитно поле в тръбопровода посредством магнитна бобина и променлив
ток. Магнитното поле води до генериране на електрически ток, в резултат на който, от своя страна, се
получават множество по-малки магнитни полета. Те обикновено са противоположни на оригиналното магнитно поле, поради което импедансът на магнитната бобина се изменя. По този начин, чрез измерване
на изменението на импеданса, могат
да бъдат определени различни характеристики на тръбопровода.
Хидроскопът позволява безразрушителна оценка на подземни тръби
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от леярски или сферографитен чугун
или стомана. При тази технология
състоянието на водопроводите се
определя чрез засичане на измененията в електромагнитния сигнал при
преминаване през стената на тръбата. Сигналът се създава от възбудително устройство, поставено в хидроскопския инструмент, който постъпва в тръбата през хидрант.
Измененият от тръбопровода сигнал се регистрира от датчиците на
устройството, което представлява
композиция от херметично затворени модули, съдържащи обработващи
и предавателни електронни компоненти. Хидроскопът е проектиран
така, че да може да преминава през
извити и Т-образни участъци, задвижван от водното течение в тръбопровода. Инструментът записва набор от данни на всеки изминати 1,5
мм, които се предават по кабел до
сервизен автомобил, което означава, че могат да бъдат обследвани
100% от стената на тръбопровода
със скорост от 1000 м/ден. С хидроскопския инструмент могат да
бъдат засечени изтънявания и пукнатини, като уредът е еднакво чувствителен както на вътрешна, така
и на външна загуба на конструкционен материал. Устройството може
да се използва и в мокри, и в сухи
тръби и преди употребата му не е
необходимо съществено предварително почистване на водопровода.
При техниката на бързо сканиране
на база магнитна пропускливост
(rapid magnetic permeability scan, RMPS)
в стената на метални водопроводи
се създава магнитно поле от два силни постоянни магнита. Високата
магнитна пропускливост на материала определя и канализира магнитния
поток, чиято плътност е функция от
напречното сечение на металната
тръба. Състоянието на водопровода
може да бъде определено количествено на база изменението в силата на
магнитното поле. Например силно
извитите линии на магнитния поток
са индикатор за високоамплитудна
аномалия вследствие на пукнатина в
тръбната стена, перпендикулярна на
посоката на магнитното поле. Постепенното изтъняване на стената
пък ще бъде регистрирано като симетрично изменение в силата на полето. RMPS технологията е ефективна за оценка на състоянието на относително по-големи метални тръби
с диаметър над 100 мм.
Радарната технология (ground
penetrating radar, GPR) се използва
широко за редица приложения, например екологичен и земеделски мониторинг и за оценка на състоянието на
подземни инфраструктурни обекти.

Методът е ефективен за засичане
на необичайно мокри зони в земята,
например в резултат от теч от
водопровод или от изтичащо от
високоволтов кабел масло.

Акустични и вибрационни
техники
Акустичните техники се използват за оценка на състоянието на
подземни тръбопроводи, тъй като
осигуряват възможност за измерване на загубата на конструкционен
материал вследствие на корозия и на
обема на отломките в тръбата. При
сонарната инспекция се измерва времето от генерирането, през предаването и отразяването на звуков
сигнал, до получаването му от приемно устройство. Разстоянието
между източника и целевата точка
може да бъде определено чрез скоростта на звука в средата, в която се
разпространява. Тази информация се
използва за получаването на сонарно изображение, по което може да се
оцени състоянието на тръбопровода. Изображенията, получени под и
над водната повърхност, обаче трябва да бъдат конструирани и анализирани поотделно, тъй като скоростта на звука във въздушна и във водна среда е различна.
Спектралният анализ на повърхностни вълни се прилага широко за
оценка на увредени предварително
напрегнати бетонови тръби. Технологията включва източник на контролирани ударни вълни, наподобяващи
тези от голям пневматичен чук, и
един или няколко геофона, монтирани по стената на тръбопровода. При
оказване на въздействие върху
тръбата от външна сила се генерират нискочестотни повърхностни
вълни, които се предават и регистрират от геофоните. Тъй като тези
вълни имат различни честоти, скорости и дълбочини на проникване,
получената информация може да се
обвърже с различните състояния на
тръбата и на заобикалящата я почва.
На пазара се предлагат и устройства, които използват сензори и
следят за звук от теч от двете
страни на подозираното му местоположение. На база получените данни за скоростта на вълната се изчислява разликата във времезакъснението. Лесно е да се предвиди скоростта на вълната в метални тръби,
но при пластмасовите ситуацията
не е такава. Изследователската дейност в областта е насочена към
симулиране на поведението на вълните в тръбите с цел осигуряване на
възможност за по-добро прогнозиране и измерване на скоростта на
вълната в реално време.
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осветление

Управление
на осветлението
с mesh мрежови
топологии
Т

ехнологичното усъвършенстване на стандартите за безжична комуникация и енергоспестяващото осветително оборудване позволява
ефективно да се съчетаят mesh мрежово управление с управление на осветлението, за да се изградят надеждни и широкомащабни безжични осветителни системи. Това осигурява
намаляване с до 70% на енергоконсумацията на осветлението в търговски и промишлени сгради. Като се
има предвид, че осветлението може
да представлява до 40% от разходите за ел. енергия в подобни обекти,
това намаление води до значителни
икономии.

Специфика на mesh
мрежите
Терминът „mesh мрежа“ описва
мрежовата архитектура, която се
използва често в разнообразни технологии - както жични, така и безжични. Позната е още като клетъчна мрежова топология и свързаност
„всеки с всеки“. Един от най-лесните
начини да се разбере концепцията за
mesh топологията е като се разгледат две от най-известните mesh
мрежи: обществената комутируема
телефонна мрежа (PSTN) и интернет. И двата вида мрежи осигуряват
комуникация между две крайни устройства (например два телефона или
два компютъра). Информацията се
прехвърля между тях чрез серия от
междинни устройства, включително
маршрутизатори/рутери (които
могат да приемат и препредават
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съобщения) и гейтуеи (които осигуряват комуникационни връзки между
различни мрежи и позволяват предаването на съобщенията).
През мрежата не е зададен път
на съобщенията, който те да следват. Всеки рутер и гейтуей в mesh
мрежата обикновено е свързан чрез
две или повече устройства, което
осигурява няколко възможни маршрута за мрежовата комуникация. Маршрутът между двете крайни устройства често прави множество
„скокове“ (hops), т. е. комуникацията
преминава през други устройства, за
да се покрият дълги разстояния с
минимално или без никакво разпадане на сигнала.
Едно от основните предимства
на тази архитектура е, че ако междинното устройство не успее да
обработи съобщението, в момента
е офлайн или е заето, съобщението
може да премине през алтернативен маршрут. Mesh топологията
търси най-ефективния наличен маршрут и автоматично пренасочва
съобщенията, за да се избегнат
възможните проблемни точки. Ето
защо mesh мрежите често са наричани „самовъзстановяващи се“ (selfhealing) - мрежата преодолява автоматично проблемите, с които се
сблъсква. Mesh мрежите предлагат
и възможност за самоконфигуриране - при добавяне на ново устройство (или преместване на съществуващо) мрежата автоматично
открива неговия тип (напр. рутер
или крайно устройство), къде се
намират съседите му и определя
най-добрия маршрут.

Видове mesh мрежови
устройства
Крайните устройства могат да
бъдат началото или крайната дестинация на съобщението, но не могат да препращат съобщения за
други устройства. В повечето
mesh мрежи крайните устройства
са тези, с които потребителите
взаимодействат директно (телефони и компютри). Рутерите могат да бъдат началото или крайната точка на съобщението и могат
също да препращат съобщения за
други устройства. Те разширяват
обхвата на мрежата, динамично
маршрутизират съобщенията около препятствията и осигуряват
резервни маршрути в случай на
претоварване на мрежата или отказ на устройство.
Координиращите мрежови устройства са специален вид рутери,
които се използват в някои mesh
мрежи (например при безжичния
стандарт ZigBee). Координиращите
устройства изпълняват същите
функции като обикновените рутери,
но могат също да съхраняват и управляват информация за мрежата,
включително таблици за маршрутизация и защитни ключове. Те могат
да осигурят също така и гейтуей
функционалност. Гейтуеите, от
своя страна, осигуряват комуникация между различни мрежи, например
локална мрежа (LAN) и интернет. Те
често предлагат функции като защитна стена (firewall) и превод на
протоколи, което позволява комуникацията между различни мрежови
топологии.
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осветление
Безжични mesh мрежови
топологии за управление
на осветлението
Предимствата на системите за
управление на осветлението отдавна са признати, особено за приложение в обществени и производствени сгради. Централизираното управление на нивата на осветеност, съчетано със сензорна автоматизация
(например използване на сензори за
изключване на осветлението в незаети помещения), е идеален начин за
управление на енергопотреблението
и намаляване на разходите.
Редица доставчици на комунални
услуги вече предлагат програми за
управление на разходите за ел. енергия, които насърчават компаниите
да намалят консумацията на ел. енергия чрез различни награди и стимули.
Това увеличава допълнително стойността на системите за управление
на осветлението, тъй като с тяхна
помощ процесите по привеждане в
съответствие с тези програми могат да се автоматизират.
В миналото за много собственици и управители на сгради основно
препятствие при внедряването на
системи за управление на осветлението бяха цената и сложността на
инсталацията и поддръжката на контролните кабели (особено при ремонт). Безжичните mesh мрежи премахват и тази бариера.
Най-ефективните и най-надеждни
mesh мрежи са тези, които
съдържат голям брой устройства,
всяко от които се намира в радиочестотния обхват на множество други устройства. Mesh мрежата за
осветление може да служи и като
гръбнак, който осигурява комуникация за други съвместими сградни
приложения (например системи за
ОВК и за сигурност) чрез добавянето на допълнителни безжични функционалности, които тези системи
досега не са имали. В жичната осветителна система всички осветителни тела, сензори и превключватели са свързани жично към централен
контролер или към гейтуей, който
улеснява комуникацията между осветителната мрежа и софтуера за
управление на осветлението.
За разлика от това, при безжичната mesh мрежова топология всяко
устройство може да комуникира
безжично с контролера, като използва множеството маршрути, достъпни в мрежата. Системата за управление на осветлението разпознава
всяко устройство чрез цифров адрес,
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което премахва необходимостта от
физическо окабеляване. Така, когато
администраторът получи съобщение от сензор за присъствие, който
се е задействал, той знае къде в
мрежата се намира сензорът и кои
осветителни тела трябва да бъдат
регулирани в отговор на известието.
Цифровото адресиране, използвано при безжичните мрежи, също така
прави бързо и лесно създаването и
модифицирането на осветителните
зони, като то изисква проста софтуерна конфигурация вместо физическо окабеляване. Освен това устройствата не са ограничени единствено до комуникация само с други устройства в рамките на една и съща
зона (както често се случва в жичните мрежи). Комуникациите следват
най-ефективния маршрут през мрежата, независимо към коя зона принадлежат отделните устройства.
В жичната мрежа съществуват и
физически ограничения за броя на
устройствата, които могат да
бъдат включени към дадена зона или
могат да бъдат управлявани от един
контролер. Например жичният стандарт за цифрово адресируемо осветление (DALI) обикновено ограничава
броя на устройствата за контролер
до 64. В сравнение с това безжичните mesh мрежи като ZigBee могат
да поддържат стотици устройства
за един контролер и хиляди за цялата система.
Mesh мрежите също могат да
осигуряват двупосочна комуникация
в рамките на системата. Не само че
контролерът може да изпрати заявка до осветително тяло за включване, изключване или димиране, а и осветително тяло може да отговори,

като предостави информация например за своето текущо състояние и
за енергопотреблението.

Предимства на
безжичните mesh мрежи
за управление на
осветлението
Лесна инсталация. При безжична
връзка няма нужда да се прокарват
контролни кабели и да се обхождат
в стени и тавани. Автоматизираните средства за въвеждане в експлоатация могат да направят още побързо и по-лесно включването на
мрежата, след като е изградена.
Скалируемост и надеждност. Осветителните мрежи могат да имат
много голям мащаб и да включват
стотици или дори хиляди осветителни тела, разположени в рамките на
комуникационно разстояние едно от
друго. Mesh мрежите функционират
добре в този тип среда, а увеличеният брой на мрежовите възли
всъщност подобрява здравето на
мрежата, тъй като предлага повече
възможни маршрути за комуникация.
Намалена поддръжка. Възможностите за самоконфигуриране и самовъзстановяване на мрежата помагат да се намали необходимата физическа поддръжка. Mesh мрежите
могат автоматично да откриват и
отстраняват неизправностите, които възникват.
Двупосочност. Mesh мрежовата
топология осигурява възможност за
двупосочна комуникация, която позволява събиране на информация за енергопотреблението на осветителните тела, за събития (като например
използване на ръчен ключ или откриване на присъствие) и работната
ефективност на устройството.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Low Power Win - íîâà öåíîâîåôåêòèâíà
ñåðèÿ DC-DC ïðåîáðàçóâàòåëè îò AIMTEC

Aimtec ïðåäñòàâè íîâàòà ñè Low Power Win ïðîäóêòîâà ëèíèÿ, ñúñòîÿùà
ñå îò 4 ìîäåëà ìàëîìîùíè DC-DC ïðåîáðàçóâàòåëè, êîÿòî ùå ïðîìåíè ñõâàùàíåòî çà ìîäóëíèòå ðåøåíèÿ. Áëàãîäàðåíèå íà ïîäîáðåíèÿ â åôåêòèâíîñòòà íà ïðîèçâîäñòâåíèÿ ïðîöåñ è ìíîãîãîäèøåí R&D, òåçè ìîäåëè ñå
ïðåäëàãàò íà öåíè, ïðàâåùè ãè ïîäõîäÿùè çà ÷óâñòâèòåëíè ïî îòíîøåíèå
íà ðàçõîäèòå ïðîåêòè. Öåíèòå íà íîâàòà Aimtec Low Power Win ñåðèÿ ùå
ïîìîãíàò íà êëèåíòèòå äà îñúùåñòâÿò çíà÷èòåëíè èêîíîìèè. Íîâàòà
ïðîäóêòîâà ëèíèÿ íà Aimtec ïðåäëàãà 5 VDC âõîä/èçõîä ïðè ìàêñèìàëåí èçõîäåí òîê 200 mA è ìàêñèìàëåí êàïàöèòèâåí òîâàð îò 2400 uF, çàùèòà îò
ïðîäúëæèòåëíî êúñî ñúåäèíåíèå, âèñîê ÊÏÄ, ðàáîòà â øèðîê òåìïåðàòóðåí
äèàïàçîí, íîðìèðàíè òîëåðàíñ è MTBF, êàêòî è íåçíà÷èòåëíè ïóëñàöèè è
øóì. Äðóãè îòëè÷èòåëíè õàðàêòåðèñòèêè ñà íèñêàòà êîíñóìàöèÿ íà òîê áåç
òîâàð, EMC ñúâìåñòèìîñò è èçîëàöèÿ ìåæäó âõîäà è èçõîäà 1500 VDC.
Èçáîðúò íà ìîäóëåí äèçàéí âìåñòî äèñêðåòíî ðåøåíèå èìà ðåäèöà ïðåäèìñòâà: íàìàëåíèå â öåíàòà, íàìàëÿâàéêè ðàçõîäèòå çà çàêóïóâàíå, íàìàëåíè ðàçõîäè è âðåìå çà ðàçðàáîòêà íà èçäåëèÿòà, êàêòî è òåçè çà ïîääúðæàíå íà ñêëàäîâè íàëè÷íîñòè. Aimtec ïðåäëàãà ìíîæåñòâî òåñòâàíè ðàçðàáîòêè, êîèòî íàìàëÿâàò âðåìåòî çà ðåàëèçàöèÿ è âúçâðúùàíå íà èíâåñòèöèèòå, è òàçè íîâà ïðîäóêòîâà ëèíèÿ å çàáåëåæèòåëåí ïðèìåð â òàçè ïîñîêà!

Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

Ñîôèÿ 1582, æ.ê. Äðóæáà-2, óë."Îáèêîëíà" 47,
òåë.:(02)9155800; ôàêñ:(02)9540384; å-mail: office@comet.bg web: www.comet.bg
Ìàãàçèí Ñîôèÿ - óë."Öàð Ñàìóèë"23; òåë.:(02)9155820, ôàêñ: (02)9515267
Ìàãàçèí Ïëîâäèâ - áóë. Ñâîáîäà 69 ñåê.5 îôèñ 3; òåë.:(032)634186, ôàêñ:(032)628909

Индекс на рекламите в броя
Арамет ................................................................................. k. I, 2
АС-ДС ......................................................................................... 35
Белимо България ....................................................................... 50
Бюро за развитиe техника .............................................. k. I, 11
ВиВ-Изоматик ........................................................................... 29
Галика ......................................................................................... 45
Гемамекс ................................................................................... 31
Глобал Тест ............................................................................... 49
Дакси България ......................................................................... 24
Делфи Инженеринг ............................................................... k. I, 1
Електро Плюс ........................................................................... 36
Емвеко ....................................................................................... 12
Ерса-България............................................................................ 18
Ехнатон ............................................................................ 33, k. III
Индуматик ................................................................................ 30
Интер Експо Център ............................................................... 13
Искар България ......................................................................... 42
ифм електроник ........................................................................ 35
Йов България ..................................................................... k. I, 13
Кодико ........................................................................................ 20
Комет Електроникс .......................................................... k. I, 19
ЛД ....................................................................................... 7, k. IV
Маус Електроникс .................................................................... 23
Международен панаир Пловдив ................................................ 15

56

ОБО Беттерманн България ...................................... k. I, k. II, 41
Омега Лайт ............................................................................... 24
Перун - Пеню Йорданов ............................................................ 22
Прима 08 ..................................................................................... 3
Принт Солюшънс ..................................................................... 48
РАИС .......................................................................................... 47
Рутроник ................................................................................... 27
Сдружение Българска Асоциация по Водите - БАВ ................ 53
Сибел.......................................................................................... 41
Старт Инженеринг .................................................................... 9
Стимар ...................................................................................... 38
Т и Д Инженеринг ..................................................................... 39
Ти Ви Ей Проджект .................................................................. 25
Трансимпекс България .............................................................. 37
Трелеборг Сийлинг Солюшънс България ................................... 4
ХАЙУИН България ...................................................................... 46
Hurco .......................................................................................... 44
LEM International......................................................................... 26
Microchip Technology ................................................................. 21
NSK ............................................................................................ 43
рекламна секция Пазар
Комет Електроникс ................................................................. 56
Омега Лайт ............................................................................... 56

юли 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

