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накратко
Хидак проведе двудневен семинар
В края на месец май т. г. фирма Хидак организира двудневен продуктов
семинар за клиенти и партньори в курортен комплекс Слънчев ден, град Варна,
съобщиха от компанията. „По време на семинара бяха представени нови продукти и инженерингови решения в областта на хидравликата и флуидната
техника. Специален интерес предизвикаха презентациите за хидравлични помпи и електронна измервателна техника, поднесени от чуждестранни лектори
от заводите Hydac Drive Center и Hydac Electronics в Германия.
На участниците в семинара за първи път бяха представени най-новите
издания на учебниците по хидравлика и флуидна техника, разработка на компанията Hydac, които ще бъдат разпространени в най-скоро време и в България“,
заяви инж. Красимир Методиев, управител на фирма Хидак.

Темпа Систем БГ разшири предлаганата гама продукти на Tempa Pano
Фирма Темпа Систем БГ обогати предлаганата гама климатични и вентилационни изделия на Tempa Pano, съобщиха от компанията. „Освен продуктите
за климатизация и вентилация на фирма Pfannenberg предлагаме на нашите
клиенти климатици, вентилатори, филтри и термостати, производство на
Tempa Pano. Новостите в гамата включват климатици за електрически табла
с мощност 700 W, 900 W, 1500 и 2000 W; вентилатор с филтър 24 m3/h, 58
m3/h, 255 m3/h; филтър и термостат 1NC, 1NO“, допълниха от компанията.
„Темпа Систем БГ е дългогодишен представител на турската компания
Tempa Pano у нас, специализирана в производството на метални шкафове и
кутии за електрически табла, климатични и вентилационни системи“, допълниха вносителите.

ЕнЕрДжи Сорс и EnerSys организираха семинар в София
На 30 юни т. г. в столичния хотел Holyday Inn, фирма ЕнЕрДжи Сорс проведе
семинар презентация, съвместно с партньорите си от EnerSys, съобщиха за
сп. Инженеринг ревю от компанията. „Бяха представени оловно-киселинни акумулаторни батерии с VRLA технология, на марките Powersafe, Genesis,
Datasafe, Odysey, Cyclon. Презентацията бе проведена от Лефтерис Строфилас, регионален мениджър за Гърция и Балканите на EnerSys - глобален лидер в
областта на резервното електрозахранване, най-големият производител на
индустриални и тягови акумулаторни батерии в света. Присъстваха контрагенти от завода производител на марката в България, както и водещи фирми
от UPS сектора“, заявиха организаторите.
„Освен продукти на EnerSys фирма ЕнЕрДжи Сорс предлага цялостно техническо консултиране, доставка и изграждане на индустриални акумулаторни
батерии – отворен тип, капсуловани (AGM, гел технология), никел-кадмиеви
батерии; оловни капсуловани акумулаторни батерии (VRLA); специализирани
акумулаторни батерии с циклично предназначение; индустриални непрекъсваеми токозахранвания - AC/DC, STS; тягови батерии и зарядни устройства; професионален тест и сервиз на акумулаторни батерии. Компанията бързо набира скорост в условията на силно конкурентна среда в България и посредством
опита на доказаните специалисти в нейния екип се утвърждава като търсен
и надежден партньор за своите клиенти“, допълниха домакините на семинара.
В края на събитието организаторите поканиха всички желаещи да споделят
идеи и да обсъдят заедно актуални инженерингови решения.
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накратко
B2N бе домакин на изложба “Вариации на 3D принтиране”
Фирма B2N бе домакин на изложбата „Вариации на 3D принтиране“ в рамките
на ONE DESIGN WEEK 2015, съобщиха от компанията. „Избрахме осем творци от
различни артистични сфери и ги поканихме да излязат от познатата територия на ежедневната си работа и да се впуснат в експерименти с новите технологии на 3D принтиране. Сред участниците бяха Wolfram (студио за проектиране и производство на осветителни тела), funkt (архитектурно студио), студио tochka & tochka (порцелан), Archabits (архитектурно студио), Светлана Мирчева (съвременно изкуство), Виктор Павлов (бижута), Катерина Сербезова (бижута) и Conveyer (архитектурно студио)“, заявиха от компанията.
„В работилницата на B2N им предоставихме възможност да развият своите идеи. Участниците използваха 3D принтери и скенери на нашите партньори Mcor Technologies, Blueprinter, Zortrax и Artec Group, които работят с
различни технологии като Selective Deposition Lamination (SDL), Selective Heat
Sintering (SHS), Fused Deposition Modeling (FDM), SLA Stereolitography. Материалите за изработка на изделията бяха основно хартия, термопластична пудра,
ABS и фотополимер“, допълниха от компанията.

Noark разширява дейността си в Европа с технологичен център
Noark Electric Europe започва следващ етап от разширяването на дейността си, съобщиха от компанията. Паралелно с разширяването на мрежата за
продажби бе изграден и Европейски технологичен център в Прага, Чехия. Целта
на центъра е ускоряване на разработката на нови продукти. В първоначалната
фаза на дейностите на центъра ще работят три основни развойни групи.
Първата група ще се фокусира главно върху разработката на електронни устройства и аксесоари. Друг екип е предназначен за проектиране на механични
структури, в частност на разпределителни табла и техните системи или
механични аксесоари. Третият развоен екип ще се занимава със създаване на
софтуерни инструменти.
Първоначалните развойни дейности ще бъдат съсредоточени основно върху
европейските пазари. Следващата фаза от дейностите на центъра обхваща
и разработката на нови технологии, които ще създадат платформа за бъдещи
продуктови групи с глобално приложение.
В момента текат последни приготовления за новия център на Noark Electric,
като се инсталира технологично оборудване и се назначават работници. Самите развойни дейности ще започнат през лятото.
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накратко
Microchip представи нов контролер за проекционно-капацитивни
сензорни екрани
Microchip представи ново попълнение към своята продуктова група Human
Interface Solutions с иновативния проекционно-капацитивен сензорен контролер
MTCH6303, предназначен за тъч-падове и екрани, съобщиха от компанията.
Контролерът поддържа сензорни екрани с до 1000 възела и размер на диагонала до 10 инча. Подобрената обработка на сигнала, която извършва MTCH6303,
осигурява избягване на шума и прогнозно проследяване за докосване с 10 пръста,
при честоти на сканиране до 250 Hz, при минимум 100 Hz за всяко от петте
докосвания. В комбинация с MGC3130 сензорният контролер MTCH6303 може
да поддържа триизмерни жестове, извършвани във въздуха, на разстояние до
20 см от сензорния екран. MGC3130 включва патентованата технология GestIC
на Microchip, която позволява на потребителя да въвежда информация чрез
естествени движения с пръсти или ръка в пространството. Чрез тази своеобразна комбинация разработчиците могат да създават инструменти за управление на интерфейса в две и три измерения.

Cree придобива производителя на SiC компоненти APEI
Cree обяви придобиването на американския производител на силови електронни модули от силициев карбид и радиочестотни продукти APEI (Arkansas
Power Electronics International). Сключването на тази сделка ще укрепи водещите пазарни позиции на Cree в силовата електроника. „Експертният екип от
иноватори и портфолиото на APEI от патенти ще ни позволят да окажем още
по-голямо влияние на пазара. Заедно с APEI ще разширим своя научноизследователски и развоен капацитет, а това ще ни помогне да ускорим доставката на
пълен набор от SiC силови електронни модули, които да отговарят на потребителските изисквания“, коментира Франк Пластина, изпълнителен вицепрезидент на отдела за силова електроника и RF продукти в Cree. Екипът на APEI,
сега под името Cree Fayetteville, ще запази своето седалище във Файетвил,
щата Арканзас, и ще функционира като част от отдела „Power and RF“ на Cree.

Minkels бе отличена с награда от Frost & Sullivan
Белгийският производител на решения за дейта центрове Minkels, част от
Групата Legrand, бе отличен с наградата Frost & Sullivan Best Practices Award за
иновативен продукт, предназначен за европейския пазар, съобщиха от Легранд
България. Frost & Sullivan предоставя тази награда на компании, демонстрирали
видими постижения, отлични производствени практики и лидерство в областта на технологичните иновации, обслужването на клиентите и стратегическото развитие на продуктите. „Новият продукт е свободностоящ студен коридор за оптимизиране на въздушния поток в информационните центрове за данни - изключително модулна, енергийноефективна и херметична система, разработена за изграждане на затворени коридори, независими от комуникационните
Rack шкафове. За да отговори възможно най-ефективно на изискванията на клиентите си, Minkels използва софтуер, който конфигурира триизмерни решения.
Това позволи на компанията да разработи обещаващ продукт, уникално позициониран на пазара от гледна точка на неговото качество, гъвкавост и надеждност. Minkels и Legrand предлагат на европейския пазар всеобхватни, енергоефективни и гъвкави решения за изграждане на информационни центрове за данни. Тези решения са добавената стойност към съществуващите в продуктовото им портфолио традиционни Rack шкафове“, допълниха от Легранд България.
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събития

Paul Horn проведе
традиционните си
Технологични дни в Тюбинген
О

т 17 до 19 юни т. г. Paul Horn отвори вратите на
производствената си база за твърдосплавни инструменти в немския град Тюбинген за клиенти, партньори и гости от цял свят в рамките на петото издание на традиционните Технологични дни на фирмата. HORN Technology
Days 2015 протече под мотото „Иновативни технологии за обработка“ и представи най-актуалните решения
на компанията в областта на инструменталната екипировка пред над 2750 посетители от 35 държави.

По време на тридневното събитие се проведоха множество атрактивни технически презентации, демонстрации на живо и тематични семинари. „Подробните презентации, изложбата на най-актуалните ни продукти и
възможността да поговорят лично с експертите на
HORN, както и с дългогодишните ни партньори, предоставиха на гостите ни възможността да научат всичко
най-необходимо за богатата гама инструментални решения на компанията ни“, разказват от Paul Horn.
Семинарната програма на форума бе съставена от 8
лекции, които можеха да бъдат чути на немски, английски, френски, италиански и турски език, придружени от
практически демонстрации на представените технологии. Семинарите бяха посветени на актуални теми като:
прорязване на канали в неръждаеми материали, изработка на сложни изделия, швейцарския опит в струговането, прецизна обработка, тангенциално фрезоване, формоващи и специални инструменти, износващи се части,
фрези за изработване на канали и финишно фрезоване и
др. В неформална обстановка след презентациите лекторите отговориха на множеството запитвания от
страна на клиентите на фирмата.
„Технологичните дни на HORN не са промоционално, а
информационно събитие. Стремим се да насърчим диалога с клиентите по отношение на най-новите технологии и иновациите в областта, да повишим знанията и
информираността им. Ето защо лекциите ни не са продуктово ориентирани, а с фокус върху приложенията“,
подчерта Лотар Хорн, управляващ директор на Paul Horn.
Акцент в презентационната програма на компания-
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та по време на тридневното събитие бе новата компактна патронна система 842, предназначена за обработка на по-малки детайли. „Системата е подходяща за
рязане на различни видове стомана и се отличава с
отлична здравина и ефективна концепция за охлаждане
на инструмента. Патронниците от серия 842 са част
от модулната система за изработка на канали 940, която се състои от основен държач, държач за инструмента за изработка на канали и патронник. В комбинация с
режещите пластини S100 новата патронна система
осигурява разходно ефективно решение за рязане на
материали с висока якост и неръждаеми стомани“, поясниха от фирмата.
Вниманието на гостите бе насочено и към гамата
режещи и обработващи монокристални и поликристални диамантени инструменти на Paul Horn, както и инструментите с диамантено покритие. „Тези технологии
са оптимално адаптирани към приложението и гарантират удължен живот на инструмента, прецизна геометрия, отлично качество на обработваните повърхности,
висока производителност и надеждност“, допълниха експертите на HORN по време на презентацията.
По време на тазгодишното издание на традиционните си Технологични дни компанията обяви, че разширява
капацитета си с още 12 хил. кв. м производствена площ.
В изграждането на новото съоръжение, което се очаква
да бъде готово до края на 2016 г., както и в модерно
производствено оборудване, ще бъдат инвестирани
общо 55 млн. евро, заявиха от Paul Horn. Новата локация
ще бъде ситуирана в близост до съществуващите производствени площи на компанията в Тюбинген. В допълнение към новата база ще бъде изградена и модерна офис
сграда на 6 етажа с обща площ 3500 кв. м, допълниха от
фирмата.
В последния от трите Технологични дни домакините
организираха премиерно издание на кариерния форум
Career Day, в рамките на който бяха представени възможностите за обучение и професионално развитие в компанията, както и за кариерна специализация в областта
на металорежещите и металообработващите инструменти.
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Siemens организира
серия от семинари в
рамките на TIA Portal
Innovation Tour 2015
Н

аправление Дигитализирано
производство на Siemens България
организира поредица от семинари в
страната в рамките на превърналия
се в традиция TIA Portal Innovation
Tour 2015, посветен на новостите
около инженеринговата платформа
TIA Portal и концепцията TIA (Totally
Integrated Automation). Събитията се
състояха в: Стара Загора на 27 май,
Пловдив на 28 май, Варна на 2 юни,
Русе на 3 юни и София на 16 юни.

„В организацията на серията от
събития ни партнираха фирмите Ел
Контрол и Филкаб, официални партньори на Siemens България. Гости на
семинарите бяха широк кръг от специалисти по автоматизация от водещи предприятия в областта на
хранително-вкусовата, химическата
промишленост и енергетиката, инженерингови партньори на Siemens,
както и преподаватели и студенти
от ТУ - София и ТУ – Варна“ разказаха
от компанията.
Програмата на семинарите включваше подробни презентации и атрактивни демонстрации на новостите
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в портфолиото на направление Дигитализирано производство. Инж.
Виктор Митрев, мениджър продажби индустриална автоматизация,
представи пред гостите новата
структура на дивизията, най-иновативните технологии на Siemens в
областта на индустриалната автоматизация и възможности за повишаване на ефективността в производството, както и най-актуалните
решения и реализации на компанията,
базирани на концепцията TIA. Акцент
в лекцията на инж. Митрев беше
новата версия на инженеринговата
платформа TIA Portal V13 SP1.
„С TIA Portal Siemens лансира първия
индустриален софтуер за автоматизация с единна инженерингова среда и
единен софтуерен проект за всички
автоматизационни задачи. Обединявайки системи за управление, средства за визуализация, задвижвания,
решения за безопасност и комуникации, TIA Portal позволява ефективно
изготвяне и управление на софтуерни проекти от проектирането до
края на експлоатационния цикъл на
системата за автоматизация“, поясни той, като добави, че по този начин TIA Portal помага за повишаване
на конкурентоспособността чрез
оптимизиране на инженеринговите
разходи и увеличаване на ефективността на инженеринговия процес.
В рамките на презентационната
част от програмата на тура инж.
Здравко Александров запозна участниците в семинарите с новостите
в системите за автоматизация
SIMATIC - SIMATIC LOGO! 8, S71200C(F) v4.1,S7-1500(C)(F) v1.7 и
ET200 MP/SP и подчерта широките
възможности на Siemens като технологичен лидер в дискретната автоматизация.
На фокус по време на презентаци-

ите бяха практически приложения за
микроавтоматизация, както и
възможности за оптимизиран дистанционен контрол с помощта на
интегриран Web server и комуникационен модул Logo! CMR. Инж. Александров наблегна върху функционалните
характеристики на новите контролери S7-1200C(F). „Контролерите
разполагат с фърмуер V4.1 за безопасни приложения и с включени в гамата два нови процесора CPU1214
FC и CPU1215 FC, както и Safety входно-изходни модули за безопасност от
същата серия. Програмирането на
фамилията контролери се осъществява със специализирания софтуерен пакет Step7 Safety Basic V13 SP1“,
поясни той.
Вниманието на гостите привлякоха и иновациите при контролерите
от среден клас S7-1500(C)(F). „Тази
година Siemens лансира два нови модела контролери с компактен дизайн,
базирани на процесори CPU 1511C-1
PN и CPU 1512C-1 PN с фърмуер V1.8“,
допълни Здравко Александров. В последната част от лекцията си той
представи и новостите в областта
на индустриалните комуникации в
каталога на направлението.
Програмата на семинарите завърши с кратки демонстрации на новостите при TIA Portal V13 SP1. Инж.
Бойко Бойков информира клиентите
и партньорите на компанията за
новите възможности на Step7,
WinCC и Startdrive. „Представихме
възможностите за бързо мигриране
на проект от класически контролер
SIMATIC S7-300 към актуалната иновативна серия S7-1500. Демонстрирани бяха също така работата с
библиотеки и създаване на фейсплейти в проекти за HMI системи“, разказаха в заключение от направление
Дигитализирано производство.
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Ехнатон представи
новости в
електроапаратурата
от Murrelektronik
П

ървият от серията семинари на фирма Ехнатон, посветени на
най-новите продукти в портфолиото апаратура за разпределителни
табла на Murrelektronik, се състоя на
26 май т.г. в хотел Silver House в
София. Гост-лектори на форума бяха
Улрих Ул, инженер техническа поддръжка от Murrelektronik, Австрия,
Кристиан Туснович, регионален
търговски мениджър на компанията
за Централна и Източна Европа, и
Андреас Хроми – генерален директор на Murrelektronik, Австрия.
Акцент в рамките на първия панел на семинара беше гамата трансформатори и конектори на
Murrelektronik, представена от инж.
Улрих Ул. Вторият модул на презентацията бе посветен на импулсните захранвания Picco, Eco-Power, EcoRail, Evolution и Emparro. Гостите се
запознаха с предимствата на новите модели за трифазни приложения
Emparro и усъвършенстваните им
функции. „Захранванията са трифаз-
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ни, но при отпадане на една от фазите, продължават да функционират нормално на две фази. Притежават Power Boost за краткотрайно претоварване със 150% до 5 секунди и Hyper Boost за краткотрайно претоварване с 400% до 20 милисекунди. Имат допълнителен алармен контакт, който сработва при
пренапрежения. Всички устройства
от гамата имат функция за алармиране при пренапрежение и претоварване с до 20% за 4 сек.“, информира
инж. Ул.
Интерес сред посетителите на
семинара предизвика и презентацията на буферната батерия Emparro
Cap 20/24. „Модулът съдържа ултракондензатор и се използва за поддържане на мрежата при отпадане

на захранването - до 1 сек. при пълно
натоварване от 20 А. Използва се
само за 24 VDC.
По време на семинара бе представена и серията защитни компоненти за претоварване по ток и късо
съединение MICO. Лекторите представиха предимствата на моделите
Classic, MICO Speed Start, MICO Basic,
MICO Fuse, както и на най-новия модел MICO+, който позволява дистанционно управление и изпращане на
сигнали към PLC при достигане на
90% от допустимия ток.
Новостите в апаратурата за разпределителни табла на Murrelektronik
бяха представени и на специални
презентации във фирмените магазини на Ехнатон на 27 май в Сливен и
на 28 май в Русе.

юли-август 2015

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юли-август 2015

19

събития

РАИС посвети Дните на
отворените врати
на 20-годишния си юбилей
Н

а 18 и 19 юни т. г. в Пазарджик РАИС организира за пети път
Дни на отворените врати, които
тази година бяха посветени на 20годишния юбилей на машиностроителното предприятие. В събитието
взеха участие мениджъри на световни компании и над 200 специалисти
в сферата на машиностроенето от
Европа, Азия и Америка.
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„Имаме пълното основание да имаме самочувствие, че сме успешно
развиваща се фирма, защото за две
десетилетия компанията ни извървя
пътя от ремонт на обикновени машини до производство на високотехнологични петосни фрезово-стругови центри и двушпинделни стругове“, заяви по време на откриването
инж. Нишан Бъздигян, управител на
българската машиностроителна
фирма. Той разказа за развойната
дейност на компанията, която в
момента е съсредоточена върху разработването на пълна гама 5-осни
центри VMC, на нови фрезово-стругови машини, зъбообработващи машини, хоризонтални центри, роботизирани комплекси, манипулационни и
заваръчни роботи, както и машини
за лазерно рязане.
В демонстрационния център на
РАИС инж. Николай Терзийски – конструктор във фирмата, представи
възможностите на новия фрезовостругов център VMC 450T на РАИС.
„Фрезоване и струговане само с едно
затягане на детайла вече е възможно благодарение на 5-осния фрезовостругов център VMC 450T. Оста C
на машината се върти непрекъснато със скорост от до 800 оборота
в минута, а въртящият й момент е
равен на 950 Nm. Използвайки специално разработена от инженерите на
РАИС спирачка за основния шпиндел,
от традиционен 5-осен вертикален
обработващ център машината се
превръща в модерен CNC струг“, поясни инж. Николай Терзийски.
В рамките на презентацията си
той представи и предимствата на
двушпинделния струг с ЦПУ T252 2S
VDI. „T252 2S на РАИС е проектиран
да даде максимална гъвкавост при
производството на сложни и точни
детайли. Оборудван с две револверни глави за едновременна обработка, стругът изпълнява широк диапазон от операции, както и пълна обработка на изделието в рамките на
един машинен цикъл. Оборудването
на машината с въртящи инструмен-

ти и ос Y дава възможност за разширяване на диапазона от обработваеми детайли“, подчерта инж. Терзийски. Той добави, че конструкцията с
два противостоящи шпиндела, две
револверни глави и 45 градуса наклонена конструкция на шейната осигуряват максимална стабилност в
процеса на обработка и безпроблемно отмиване на стружките.
По време на събитието бяха представени и най-новите системи за
цифрово-програмно управление на
Fanuc и Siemens, както и машините
на OKK. От Fanuc акцентираха върху
новостите в системите за управление. Показан бе вариант на машина с
два операторски панела, представен
бе софтуерът Manual Guide i, който
дава възможност за програмиране на
PC с опции за симулация, както и
софтуерът Servo Viewer. Бяха представени и новостите в областта на
заваръчните роботи на Fanuc. На
презентациите в Пазарджик
присъстваха президентът и главен
изпълнителен директор на Fanuc
Europe Олаф Герелс и Коджи Самукава, мениджър Автоматизация на производството в компанията.
Системите за ЦПУ на Сименс, както и иновативен софтуер, който
позволява лесно програмиране на PC
и след това прехвърляне на машината, бяха презентирани от Петър
Кацаров, мениджър продажби в направление Дигитализирано производство на Siemens България. Той подчерта, че в техническите университети в София и Габрово с помощта
на SinuTrain на Siemens студенти се
обучават на машините на РАИС.
Представителите на японската
OKK Corporation представиха най-новия модел хоризонтални центри на
компанията, пуснат в експлоатация
само преди месец и половина.
Във втория ден на събитието се
проведоха обширни дискусии по презентациите и срещи между клиенти, дилъри и доставчици на българското машиностроително предприятие.
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Годишният семинар
на ДиТра
ДиТра отпразнува
четвъртвековния й юбилей
Традиционната XVI "Среща на приятелите на ДиТра" тази година
беше по-различна – по-мащабна, емоционална и тържествена, тъй като
отбеляза 25-годишния юбилей на
фирмата.
Резонно, събитието, което се
проведе между 5 и 7 юни т. г. в хотелски комплекс Фламинго, Албена,
привлече рекорден брой посетители
- над 150 представители от 55 индустриални фирми от България, Македония и Сърбия, както и близо 40
преподаватели и студенти.
Семинарът бе открит от Огнян
Траянов, управител и собственик на
ДиТра, който приветства присъстващите и представи миналото,
настоящето и бъдещето на CAD/
CAM центъра на ТехноЛогика, в което пролича специфичният почерк и
уникалност на една фирма, която осъзнава дейността си като работа "в
подкрепа на новата БГ икономика".
"Работим на принципа: от нас за вас",
отбеляза в словото си г-н Траянов.
Посветен на годишнината от
създаването на фирмата, семинарът
пренесе гостите си назад в миналото – към началните години и през
годините на развитието на ДиТра.
С много вълнение и с нескрита
привързаност към фирмата, говориха участници, дошли специално да
уважат повода - представители на
чужди партньори на фирмата, както
и служители на фирмата - пионери в
създаването и началното й разви-

тие. Тяхното послание и емоциите
на словото им внесоха много емоция
и върнаха аудиторията към романтиката от времето на началото.
Сред официалните лица на форума
бяха регионалният мениджър на
SolidWorks Марко Газето, управляващият директор на Dassault за региона EuroМed Гуидо Поро, директорът
на Dassault България Чавдар Георгиев
и мениджърът за развитие на Delcam
за Европа Шан Рибчестър, които бяха
и сред основните участници в семинарната програма на събитието.
Сред акцентите в презентациите
в първия ден на форума бяха темите: „Иновации в мрежова среда на
SolidWorks“; „Ефективност с продук-

Айгер Инженеринг: Работата с ДиТра ни
дава увереност, че използваме найновото в областта на CAD софтуера
Ежегодно ДиТра кани представители на Айгер на традиционния си семинар, за да споделят своя опит. Като първата
компания в България, внедрила SolidProfessor за нуждите на
обучението на инженерния ни екип, беше важно да покажем
ползите от използването на сайта за видео обучения. Именно
на тази тема беше презентацията, която нашите служители представиха. Организаторите съвсем заслужено ни отличиха с награда за иновативност за авангардното използване
на SolidWorks Electrical Professional в комбинация със SolidWorks
Enterprise PDM. Работата с ДиТра ни дава увереност, че използваме най-новото в областта на CAD софтуера и че прилагаме правилно и ефективно добрите практики. Бързите
реакции на екипа и гъвкавостта, която имат, ги правят точният и сигурен партньор.
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тите на SolidWorks и Delcam“; „Ползи от 3D принтера Objet Eden 35“ и
„Simulation Powers Innovation“. Младите специалисти от CAD/CAM отдела на ДиТра впечатлиха с нетрадиционните си презентации със заглавия като "Да издигнем модерна автобусна спирка до Албена" и "5 ≠
3+2". Изключително интересни бяха
и презентациите на клиенти на компанията, сред които тези на Иван
Иков от Айгер Инженеринг и на Виктор Хаджийски и Иван Станоев от
Аурубис БГ (вж. в каретата.)
Форумът завърши с тържествена вечеря, чийто финал бе ознаменуван от ярко, запомнящо се светлинно шоу.

Аурубис България: Ползите от
съвместната ни работа с ДиТра са
неизмерими
Нашата презентация в рамките на семинара на ДиТра
запозна участниците с конкретни инженерни приложения на
SolidWorks, използвани в нашата работна среда - за оптимизиране на производствените агрегати, откриване на слаби
места във възлите на агрегатите, онагледяване (визуализиране) на предложения за конструктивни изменения и др. По
време на събитието имахме достъп до голям обем от информация, която бе добре структурирана и полезна за всички. Ползите от съвместната ни работа с ДиТра са неизмерими. Винаги когато имаме необходимост от съдействие,
колегите от ДиТра отговарят адекватно на нашите очаквания.
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събития

Fanuc България откри
нов офис в София
Н

а 11 юни т. г. фирма Fanuc България организира
официално откриване на своя нов офис в страната. На
него присъстваха г-н Юки Кита, вицепрезидент на Fanuc
Europe Corporation, партньори и приятели на световната компания, както и колеги от съседни страни като
Румъния и Гърция. Почетен гост на събитието бе посланикът на Япония в България Негово Превъзходителство
Такаши Коидзуми.
В началото на откриването Христо Гилищаров, управител на Fanuc България, приветства присъстващите,
представи накратко дейността на компанията през
годините, като подчерта, че основното, което трябва
да се знае за Fanuc, е, че компанията е дългогодишен производител на редица успешни продукти. „Без минало няма
бъдеще“, категоричен бе той, като допълни, че работата на Fanuc в България е символ на дългогодишното
партньорство между страната ни и Япония. „Във времето на аутсорсинга Fanuc следва своя път и не се поддава
на модата – всички решения се произвеждат в Япония.
Fanuc България представлява цялата гама продукти на
японската компания у нас, като освен това предлага допълнителни услуги като сервиз и следгаранционно обслужване“, коментира той.
Г-н Гилищаров подчерта, че основен фактор за успеха
на компанията са хората, които работят за и във Fanuc.
За да подкрепи своите думи, той покани екипа на офиса
и представи поименно всеки от тях. „Важно е да се знае,
че философията на Fanuc не включва продажба на продукт, чиято поддръжка не бихме могли да обезпечим.
Затова и сервизният ни отдел е най-многоброен“, каза
Христо Гилищаров.
Събитието продължи с кратко обръщение от посланика на Япония, който поздрави Фанук България с откриването на новия офис и изрази задоволство от дългогодишното сътрудничество между страните в технологичен аспект. „Ще бъда особено радостен, ако се запознаете с последните технологични новости на компанията и ги използвате във вашия бизнес“, обърна се той
към присъстващите.
След официалната част гостите имаха възможност
да разгледат на живо някои от продуктите с марката
Fanuc, които бяха показани във фоайето на сградата.
Мероприятието продължи с представяне на актуалните продукти на компанията в трите основни продуктови направления – ЦПУ, роботи и роботизирани машини. Първата лекция, посветена на ЦПУ, бе представена на аудиторията от Габриел Вескан от Fanuc Румъния и Даниел Методиев, Fanuc България. В представянето си те акцентираха на факта, че компанията е доставила повече от 3 200 00 ЦПУ-та по цял свят, разполагайки с 65% световен пазарен дял и 60-годишен опит
в областта.
Новостите и спецификите при роботите и роботизираните машини Fanuc бяха презентирани от Валентин
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Тенев, като фокус бе поставен на Robodrill, Robocut и
Roboshot.
„Гамата Robocut включва изцяло контролирани от ЦПУ
нишкови електроерозийни машини. Всички модели
Robocut предлагат опции за сложи нишкови EDM обработки с пределна точност и качество на обработваната повърхност. С голяма ергономична работна зона и
автоматично сваляне на предната врата, Fanuc Robocut
предлага много лесен достъп до работния детайл откъм
долната му част. За големи детайли предната врата
може да се отворя напълно“, поясни Валентин Тенев.
Следващата му презентация бе посветена на вертикалния обработващ център Robodrill. „FANUC Robodrill е
компактен ЦПУ център за фрезоване, нарязване на резби
и пробиване. Robodrill осигурява ненадминато качество и
прецизност, като се отличава с изключителна здравина,
надеждност и гъвкавост за широк спектър от приложения - от прототипи до пълни производствени цикли“, подчерта той.
В последната си лекция Валентин Тенев представи спецификите и предимствата на гамата машини за електрическо леене под налягане с ЦПУ FANUC Roboshot. „FANUC
Roboshot възприема най-съвременната технология за прецизност на машините за фрезоване и струговане с ЦПУ и
я прилага към процесите за електрическо леене под налягане. В резултат са налице по-добро ускорение, висока
прецизност на движенията и изключително кратки цикли
за изработване на големи количества детайли с постоянно високо качество“, обобщи той.

23

интервю

Традиции, развитие и
устойчивост са водещите
направления в дейността
на ЗММ Сливен
Георги Добрев, изпълнителен директор на
ЗMM Сливен, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Добрев, бихте ли
представили себе си и най-важните моменти в историята на
ЗММ Сливен. Как се промени
дейността на предприятието
за повече от четири десетилетия?

Изпълнителен директор съм на
ЗММ Сливен от 1994 г. Член съм на
УС на Браншовата камара по машиностроене и носител на наградата
за индустриално управление за 2013
на Фондация „Атанас Буров“.
В 44-годишната си история ЗММ
Сливен премина през различни етапи
на своето развитие. Мога с гордост
да споделя, че към настоящия момент и като част от групата на
Индустриален холдинг България ние
сме най-добре развиващият се производител на металорежещи машини (универсални, тръбонарезни стругове и стругове с цифрово програмно управление) не само в България, но
и в цяла Източна Европа. Струговете с марка ЗММ България са добре
познати в над 80 страни по света.
Към момента производствената ни
гама обхваща 42 вида струга – 30
универсални и 12 с цифрово програмно управление.
Какви машини и изделия произвеждате днес? Кои са най-високотехнологичните ви продукти?

В завода ни в град Сливен произвеждаме стругови машини с хоризонтални направляващи от обработваем диаметър ∅ 325 мм до ∅ 1410
мм и разстояние между центри от
500 мм до 10 000 мм. Най-високотехнологичните ни продукти към настоящия момент са машини с цифрово
програмно-управление: LCC 800, LCC
1000 и LCC 1250 с възможност за
управляемост на 3 и 4 оси.
През последните години увелича-
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ваме дела на машините с цифрово
програмно управление с реализирани
многоосни управления и инструментални глави с въртящи инструменти. Наши партньори са фирми като
Siemens, Fanuc, Fagor, Duplomatic,
Baruffaldi, лагерите на SKF, FAG, NSK
и други елементи от реномирани
производители, гарантиращи високи
експлоатационни показатели.
Какви са последните технологични подобрения на производственото ви оборудване?

Следваме поетапно модернизиране на производствените активи. С
разчет до 2017 г. стартирахме проект за изграждане на нови участъци
на територията на завода за високопроизводителни машини с възможност за САМ управление на технологичните процеси.
По програма „Инвестиции в „зелена индустрия“ закупихме и внедрихме в експлоатация уникален за Източна Европа хоризонтален обработващ
център Mazak за обработка на призматично-корпусни детайли, както и
кръгъл шлайф със CNC управление UB
63/3000, с който изпълняваме финиша на вретената за универсалните
стругове и струговете с ЦПУ.
През настоящата година ще внедрим в експлоатация нови цифрова
абкант-преса и обработващ 5-осен
център DMG за обработка на подребни, но по-сложни по конфигурация
детайли. До края на 2017 г. ни предстои цялостна подмяна на струговете с цифрово програмно управление,
предназначени за обработка на ротационно-симетрични детайли.
Какво е сегашното състояние
на сектор машиностроене у нас
в сравнение с годините, в които за първи път се утвърдихте на пазара? Какви са предизвикателствата пред бранша?

Сектор машиностроене следва
общите нива на развитие на индустриалните предприятия в България.
В последните две години се опитваме да насочим процеса в положителна посока, осъществявайки по-тесни
контакти с професионалните гимназии и университетите с инженерна
насоченост. Получаваме пълно съдействие от ръководството на Техническия университет в град Сливен,
както и от г-жа Петкова и г-н Стефанов, директори на професионалните гимназии в Сливен и Нова Загора.
Целта е възстановяване и развитие
на кадровия потенциал в региона.
Имаме действащи споразумения за
спонсорство на различни инициативи с научна цел. Разработихме и от
септември месец стартират стипендиантски програми за добър успех
и летни практики, които преминават във възможност за работа при
завършване на обучението.
Какви цели залагате в стратегията за развитие на бизнеса
на компанията?

Ние от ЗММ Сливен, както и колегите от ЗММ Нова Загора и Леярмаш,
като част от групата на ЗММ България Холдинг, си поставяме цели за
постоянно усъвършенстване на продуктовата ни структура в отговор
на пазарните тенденции и изисквания,
както и към развитие на позициите
ни в световен мащаб чрез поддържане и разширяване на мрежата от
дистрибутори и лоялни клиенти.
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ИПО ООД с традиционно участие
на тазгодишния МТП Пловдив
За поредна година фирма ИПО
ООД ще участва на Международния технически панаир в град
Пловдив от 28 септември до 03 октомври 2015 г. на щанд XII - 10.
Фирмата ще стартира отново
своите промоционални кампании
специално за изложението, от които ще могат да се възползват посетители и клиенти. В специалните сезонни предложения на ИПО
ще бъдат включени филтриращите системи на Fleetguard, услугите на IPO - Bosch Diesel Center, както и специални предложения за дизеловите генератори на Cummins
Power Generation.
Освен тазгодишните предложения и подаръци, посетителите на
изложението ще имат възможност да разгледат и тестват продуктите и оборудването, предла-
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гано от ИПО ООД. Ще бъде представена цялостно гамата филтри
и филтриращи системи Fleetguard,
за които ИПО ООД е единствен
официален представител за България. Също така ще бъдат демонстрирани пуснати в действие дизелови генератори Cummins Power
Generation, като заинтересованите посетители ще могат да научат повече за технологията и методите на аварийното, резервното и основното захранване.
И тази година фирмата ще изложи своята линия мотокари IPO
Lifts, като ще бъдат изложени и
най-новите попълнения на линията подемна техника - новоразработеният 5-тонен 4х4 мотокар.
Ще бъдат изложени и експонати и резервни части от продуктовите гами на лидерите в производ-
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ството на дизелови двигатели
Cummins и Yanmar, представлявани от ИПО ООД за България. Не на

последно място, дизеловият център на ИПО ООД - IPO -Bosch Diesel
Center, ще бъде представен с част
от своето оборудване и резервни
части, както и с пълен набор услуги за ремонт и диагностика на горивни системи за всички видове
транспортни, строителни и селскостопански машини.
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Отчитаме още една
успешна година в
историята на АББ
в Раковски
Ахмед Хасан, управител на производствените бази
на АББ в Раковски, пред сп. Инженеринг ревю
Как оценявате развитието на
бизнеса на АББ в България една
година след откриването на
втората ви производствена
база в Раковски?

Ако трябва да обобщя, това е още
една година на успеха в историята
на АББ тук в Раковски. Много важно
е да се отбележи, че тази история
на успеха се дължи и на местния екип.
Имаше предизвикателства, разбира
се. Прехвърлихме множество производствени линии от редица държави
в Европа. Когато прехвърляш производствени линии и разкриваш нови,
това е предизвикателство, защото
трябва да обучиш работещите на
нови технологии. Същевременно обаче, това трябва да става без да има
прекъсвания в обслужването на клиентите, както и в доставките към
тях.
Със задоволство можем да отчетем разрастването на екипа ни тук.
През тази година наехме 400 нови
служители, те успяха да се развият
и да натрупат умения.
С какъв капацитет работи
предприятието днес и какво
произвежда? Какво оборудване
внедрихте през първата година?

Към днешна дата все още не работим на пълен капацитет, но
продължаваме да се разрастваме.
Имаме все още свободно пространство в производството. През последната година успяхме да започнем
производството на различни продукти, инвестирахме във високоавтоматизирано оборудване за окабеляване, както и в машина за заваряване.
Произвеждаме продукти за защита, за пренос и разпределение на елек-
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тричество, както и за контрол, и
всичко това работи в една верига.
Гамата ни включва контактори в
диапазона от 18 до 2000 A, ръчни
стартери за двигатели и компоненти за тях. Що се отнася до продуктите Ср Н, произвеждаме компоненти за прекъсвачи, както и нисковолтови клетки за превключватели Ср
Н. По-голяма част от продажбите ни
се реализират извън България – около 95-95%.
Кои бяха най-големите предизвикателства след въвеждането на Раковски 2 в експлоатация? С какви трудности се
сблъска екипът ви през тази
година?

Винаги има предизвикателства,
когато става дума за производство.
Както знаете, наследихме нови за
нас производства, с които не бяхме
запознати добре. Местният екип
трябваше да разбере процесите,
веригата на доставки, откъде идват
материалите, суровините, да създаде връзки с доставчици за съответните компоненти, които използваме.
Затова бих казал, че сглобяването на
пъзела на производството беше найголямото предизвикателство за нас.
Разкажете повече за роботите, които работят в производствата ви в Раковски? Какви
задачи изпълняват?

За момента този въпрос по-скоро
се отнася до първата ни фабрика.
Роботизираните системи се внедряват с цел повишаване на ефективността на производството или за да
се извърши операция, изискваща повече от един работник. Днес роботите ни се използват за тестване на
продуктите, които произвеждаме,

тъй като роботът е в състояние да
тества 6 продукта едновременно.
Към момента разполагаме с 3 робота, надяваме се и на още един скоро.
Какви са предимствата и недостатъците на това да управляваш две производствени бази в
такава близост една до друга?
Как се развиват отношенията
ви с местните доставчици?

Понякога ми се иска да мога да съм
на двете места едновременно.
Опитвам се да намеря баланса, разбира се. Двете фабрики са сравнително близо една до друга. Нещо,
което е много специфично за АББ в
Раковски по отношение на производствените звена, е, че ние разполагаме с много технологии и много компетентни хора. Прекрасното е, че
идеите, които се раждат във фабрика 1, се внедряват във втората и
обратно. Това, което се прави тук
(бел. ред. фабрика 2), може да се внедри и там.
Част от уравнението да бъдем
тук, в България, е именно да можем
да ползваме местните производители и доставчици. За определени продукти или компоненти не е логично
да бъдат купувани от някаква далечна дестинация, за да се влагат в
производството тук. Виждаме позитивно развитие и от страна на нашите доставчици тук.
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ВиВ Изоматик
представи на
семинар новости
от GE Industrial
Solutions
На 9 юли т. г. в офиса си в столицата, ВиВ Изоматик
проведе продуктов семинар съвместно с GE Industrial
Solutions (GE IS). Презентацията бе посветена на найактуалните продукти и решения в областта на електроразпределението и автоматизацията ниско напрежение (НН) в каталога на глобалния производител.

Програмата на събитието започна с кратко представяне на ВиВ Изоматик. Тамаш Савари, мениджър продажби в GE Industrial Solutions, презентира корпоративната
структура на GE и дейността на направлението за индустриални решения.
Семинарът продължи с лекция на Геза Концош, продуктов мениджър апаратура НН в GE IS, който насочи вниманието на участниците към новостите в продуктовата гама на компанията. Представени бяха новата серия
автоматични прекъсвачи с лят корпус GuardEon и новата компактна серия миниатюрни автоматични прекъсвачи Unibis.
Акцент по време на следващия модул от презентацията бяха новостите в решенията на GE за електроразпределение, представени от Марин Шишков, мениджър
продажби GE във ВиВ Изоматик. Гостите се запознаха с
функционалните характеристики на модулните табла
QuiXtra 630 и QuiXtra 4000, както и програмните продукти за проектиране на табла от GE IS.
„Разпределителните табла ниско напрежение QuiXtra
630 са предназначени за обществени и индустриални
сгради, включително заводи, малки индустриални предприятия, съоръжения за преработка на отпадъци, центрове за данни и др. Специализираният софтуер Power
Design служи за много бърза и лесна конфигурация на
решенията, както и за изготвяне на спецификации на необходимото оборудване и компоненти и оферта“, поясни Марин Шишков. Той изтъкна някои от предимствата
на таблата, сред които здравина, безопасност и надеждност, лесна конфигурация, сглобяване и опроводяване,
както и лесен монтаж.
Интерес сред клиентите и партньорите на ВиВ Изоматик предизвика и фамилията модулни устройства
REDLINE от GE Industrial Solutions. Акцент в последната
част от презентацията му бяха автоматичните
прекъсвачи с лят корпус Record Plus и въздушните автоматични прекъсвачи Entelliguard от GE IS.
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Проекти за модернизация
в предприятия в ХВП
със средства по ОП
"Конкурентоспособност"
С

ъс съфинансиране по линия на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 са изпълнени множество проекти за технологична модернизация с различен мащаб
както на предприятия от малкия и
средния бизнес у нас, така и на големи производства. Това показват данни на Европейския фонд за регионално развитие във връзка с реализираните добри практики и инициативи
със средства по оперативната програма в България в рамките на миналия програмен период.
Един от секторите, в които активно се разработват и изпълняват
проекти за реновиране на технологичното оборудване и повишаване на
производствения капацитет, е хранително-вкусовата промишленост.
По Процедура BG161PO003-2.1.05
„Технологична модернизация в големи
предприятия“ в производството на

Престиж 96, Велико
Търново
е внедрено ново оборудване с безвъзмездна финансова помощ по линия
на оперативната програма в размер
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на 1 056 885 лв. Проектът на обща
стойност 2 113 770 лв. цели повишаване конкурентоспособността на
фирмата чрез инвестиции в модернизация, която да доведе до разширяване на дейността на българския
и европейския пазар. В рамките на
проекта са закупени: система от
съоръжения за производство на пастьоризиран крем за сухи пасти и
пандишпанови рула, както и допълнителни съоръжения за дезинфекциране
на цялата линия; 2 броя машини за
събиране и подреждане на вафли от
производствената лента в транспортна опаковка и др.
„В резултат от изпълнението на
проекта постигнахме намалени производствени разходи и по-ниска себестойност на продукцията. Въведохме нови продукти и подобрихме
пазарните си позиции на българския
и на европейския пазар посредством
навлизане в нови пазарни сегменти
с по-ниска конкуренция. В допълнение
увеличихме производствения си капацитет и приходите от продажби и
разкрихме шест нови работни места“, споделят от предприятието.
По процедура BG161PO003-2.1.04
„Технологична модернизация в малки

и средни предприятия“ монтанският
производител на сладкарски изделия
– фирма

Крокантина
реализира проект на стойност над
60 хил. лева със съфинансиране от
Европейския фонд за регионално развитие. В рамките на инициативата
за модернизация на оборудването са
закупени: високотехнологична машина за производство на варен крем с
предно накланяне на съда; нова хладилна техника; хоризонтална опаковъчна машина; машина за производство на шоколад и миксер с планетарен механизъм.
Като резултат от изпълнението
на проекта от фирмата отчитат
завоюването на сериозни пазарни
позиции на територията на цялата
област Монтана. От компанията
коментират, че благодарение на проекта, фирмата е утвърдила репутацията си като разпознаваема и предпочитана от потребителите марка.
По същата процедура на оперативната програма, по линия на Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и
развитие на благоприятна бизнес
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среда“, великотърновското предприятие

Кармела 2000
реализира проект за технологична
модернизация с обща стойност на
допустимите разходи 929 950 лв.
Общата стойност на изплатената
безвъзмездна финансова помощ е
545 515 лв. Фирмата инвестира в
закупуването на модерна и високотехнологична линия за производство на меки и твърди бисквити
като част от средносрочния план за
развитие на компанията, включващ
разширяване на продуктовата гама,
увеличаване на производствения
капацитет и намаляване на производствените разходи. В рамките на
проекта са закупени: миксер за разбиване на тесто, цилиндър за втасване на тестото и конвейер за носене, машина за тройно втасване на
тесто и цилиндър за изтъняване,
машина за разделяне на тесто на
отделни части, машина за рязане и
оформяне на тесто, директно загряваща фурна за печене на бисквити, конвейер за вземане и редене на
бисквити, конвейер за изстудяване
и събиране и др.
В резултат от изпълнението на
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проекта от предприятието регистрират: увеличаване на производствения капацитет и сериозен ръст на
количеството произведени крайни
продукти – бисквити с различни вкусове; постигане на по-ниска себестойност на единица продукция; както и диверсификация на продукцията
чрез създаване на условия за едновременно производство на бисквитени заготовки и разнообразни крайни
продукти. Като допълнителни ползи
от компанията бенефициент отчитат: „Разширихме пазарните си позиции; повишихме заетостта в компанията и минимизирахме риска и
зависимостта на компанията от
доставчици на бисквитена заготовка. Така пестим оборотни средства,
които да влагаме в развой на нови
продукти“.
С безвъзмездна финансова помощ
в размер на 230 146 лв. от Европейския фонд за регионално развитие
фирма

Пен Д’ор
изпълнява проект за модернизация
на технологичното оборудване на
обща стойност 1 150 730 лв. Като
основна цел на проекта компанията
залага създаване на модерна и ста-

билна компания, конкурентоспособна на европейския и световен пазар.
Предприятието се стреми към разширяване на дейността чрез увеличаване на производствените мощности увеличаване на продажбите
и пазарния дял; навлизане на нови пазари и разширяване присъствието
на вече съществуващите и др. С цел
модернизиране на дейността чрез
технологично обновление на производствените линии в рамките на
проекта са закупени: високотехнологична линия за кроасани, линия за
хлебни и сладкарски изделия,
вътрешна силозна система, както
и универсална машина за измиване
на тави и каси. В резултат на инвестицията от фирмата споделят, че
е значително подобрено качеството на продуктите; спазват се принципите за хигиена и проследимост,
поради автоматизацията на процесите. „Подобрихме условията на
труд за работниците и увеличихме
производителността. В допълнение,
отчетливо намаля процентът на
бракуваната продукция; а продуктовото ни портфолио е диверсифицирано посредством внедряване на
пазара на нов тип разфасовки“, добавят от Пен Д’ор.
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3D принтиране
в производството
Инженеринг ревю – списанието на българската индустрия, представя преглед на водещите за българския
пазар доставчици на решения за 3D принтиране в производството. Участниците в прегледа предоставиха информация за най-актуалните си технологии и материали в областта на 3D принтирането, техните
технически параметри и предимства, приложения в производството и основни потребителски групи.
Коментарите на фирмите са подредени по азбучен ред.

Предлагаме широка гама от 3D
принтери, скенери, консумативи и
софтуер
Фирма Би Ту Ен (B2N) е българският партньор на част
от най-иновативните световни фирми в сферата на 3D
индустрията. Предлагаме широка гама от 3D принтери,
скенери, консумативи и софтуер, работещи с различни
технологии и възможност да интегрираме системите в
съществуващите линии за производство. Партнираме
си с Blueprinter, създателите на технологията SHS, която позволява изграждането на синтеровани прототипи, в пъти по-евтини от досега познатите подобни принтери. Повечето от водещите компании рекламират своите продукти и изтъкват единствено позитивните
страни, но скриват всъщност колко струват консумативите и поддръжката на машините им. Там е уловката. При Blueprinter и другите фирми, които представяме, клиентите получават това, за което плащат. Artec
Group създадоха скенерите Eva и Spider, които са найудобните и най-точни ръчни скенери до момента. Mcor
Iris е единственият в света принтер, печатащ здрави и
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пълноцветни 3D модели от хартия. Iris е единственият
работещ с над 1 000 000 цвята, а както сами се досещате, консуматива можете да намерите в местната
книжарница. В същото време резултатите са удивителни. Ultimaker и Zortrax са най-надеждните и точни настолни 3D Принтери. Това не го казваме ние, а над 13 000
потребители, регистрирани в мрежата на 3D Hubs.
SolidThinking пък е уникален софтуер за оптимизация на
топологията, успешно имплементиран от фирми като
Toyota, Airbus, Porsche, Zaha Hadid архитекти и много
други. Фирмата ни има сериозната задача и мисията да
разпространи качествени 3D технологии, които на запад помитат с резултатите си всички традиционно
познати корпорации и технологии.
3D принтерите ни са подходящи за подобряване на
дизайна на продукта в ранна фаза, когато промените все
още са по-икономични, рационализиране на производството и дори за изграждането на изцяло нови бизнес модели.
Тази технология отключва реализирането на иновации и
идеи, които преди това са били твърде трудни или скъпи
за производство. Те работят с първокласна точност и
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тирането сред широк кръг хора. Затова създадохме и
работилницата 3D Happiness, която обучава обществото как да ползва тази технология и, от друга страна,
създава конкурси и изложби, в които ангажира водещи
български дизайнери да експериментират с 3D принтирането. Всъщност офисът ни е едновременно и шоурум
и работилница, единственият засега с толкова много
технологии на едно място.

Боян Пехливанов, управител на фирма Би Ту Ен

Фокусирани сме върху предлагането на
подходящи 3D машини и тяхната
качествена поддръжка

много трайни материали, а богатата гама от цветове и
материали допринасят за поразителен реализъм. Чрез 3D
принтерите ни множество фирми спестяват време и
разходи, като същевременно разширяват границите на
иновациите, оптимизират операциите и ускоряват времето за пускане на пазара на продуктите.
Мисията на B2N е доста всеобхватна. От самото
начало на нашата дейност осъзнавахме, че единствено
продажбата на технологии няма да доведе до качествено изпълнение на целта ни - да разпространим 3D прин-
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ДиТра, CAD/CAM център на ТехноЛогика, има 19-годишен опит в различните приложения на 3D принтирането. През 1996 г., само две години след появата на тази
технология, фирмата става представител на компанията Stratasys. Stratasys е лидерът в 3D принтирането,
който предлага машини както за създаване на прототипи, така и за директно производство в малки серии. 3D
принтерите работят с двете патентовани технологии FDM и PolyJet.
При FDM технологията се използват различни типове пластмасови материали във вид на нишка, която се
разтапя и се нанася слой по слой. Технологията PolyJet
работи с течни фотополимери. Материалът се нанася в
течно състояние на много фини слоеве, които се втвърдяват чрез осветяването им с лампа. Уникалното при
машините на Stratasys, работещи с FDM технологията,
е наличието на богат набор от инженерни и високотех-
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ство на по-големи и по-точни модели, в сравнение с тези
от серията Idea.
Третата серия е "Production" и включва високия клас
машини FORTUS и Objet Connex. Те могат да бъдат използвани за дребносерийно производство на детайли,
като спестяват разходите за инструментална екипировка и необходимостта от време за нейната изработка.

Машините намират приложение в
машиностроенето, архитектурата и
медицината

нологични термопласти. Детайлите се доближават
като якостни характеристики до произведените чрез
шприцване и се отличават с голяма здравина, антистатичност и термо-, UV- и химическа устойчивост. Дори
има и биосъвместими материали, както и такива за
самолетостроенето.
Технологията PolyJet е за фирмите, които имат нужда от модели с много добра точност и високо качество
на повърхнината. Част от тези машини са уникални с
това, че дават възможност за едновременна работа с
няколко материала и предлагат най-широкия кръг от
работни материали, включително прозрачни, имитиращи гума, биосъвместими и цветни, в сравнение с всички
3D принтери на пазара.
Компанията Stratasys предлага три групи машини.
Серията персонални 3D принтери "Idea" е подходяща както за инженери или дизайнери на свободна практика,
така и за малки дизайнерски екипи. Тези принтери работят с ABSplus изграждащ материал.
Серията "Design" е най-широкообхватната и най-гъвкавата. В нея са включени по-голяма част от принтерите
Objet, които работят с технологията PolyJet, както и
FDM принтерите Dimension, които използват ABSplus
изграждащ материал и дават възможност за производ-
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Машините на Stratasys са подходящи за създаване на
концептуални модели, функционални прототипи, както
и за директно производство на детайли в малки серии.
Намират приложение във всички области на машиностроенето, архитектурата и медицината.
Високият клас машини от серията "Production" FORTUS и Objet Connex, са подходящи за производство
на готови изделия, на монтажни и технологични приспособления, на помощни приспособления за производство на детайли от карбон, на модели за леене в пясъчни форми, на екипировка за производство в малки серии. Имаме машини и материали и за денталната медицина, с които се подменят традиционните гипсови
модели, изискващи ръчен труд. Те дават възможност
за прототипиране на коронки, мостове, водачи за поставяне на импланти, както и за създаването на помощни приспособления, които се използват за производството на прозрачни фасети чрез вакуумно формоване.

Предвиждаме развитие на предлаганите
услуги за 3D печат
Нашият основен фокус е върху предлагането на подходящите машини и тяхната качествена поддръжка. Засега сме редуцирали услугите за 3D печат, но в отговор на
растящия интерес и наличието на подходящи машини и
опит за работа с тях, предвиждаме развитие в тази
насока. В България много фирми разработват нови продукти и търсят различни варианти за 3D принтиране.
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Актуални технологии и материали за 3D
принтиране
В момента най-актуалните приложения на машините и материалите на Stratasys са за директно производство на детайли, създаване на приспособления за
детайли от карбон, както и за денталната медицина.
През месец май от компанията съобщиха за съвместния си проект с Airbus. В модела Airbus A350 XWB има
над 1000 детайла, които са произведени от високотехнологичния материал ULTEM™ 9085 със серията принтери "Production". Наскоро пуснаха на пазара и ULTEM™
1010, който издържа на температури до 210 оC и е
подходящ за самолетостроенето, медицината и хранително-вкусовата промишленост.

Велин Недялков, мениджър "Продажби",
фирма ДиТра

Развитието на 3D технологиите
ще промени изцяло веригата на
доставки
Съвместно с нашия партньор Texer Design, изработваме и доставяме формообразуващи изделия с профилни
охлаждащи канали. Методът е по-известен като 3D принтиране на метал и технологичният процес се нарича
Селективно лазерно разтопяване (СЛР) или Selective Laser
Melting (SLM). Той позволява конструиране и последващото изработване на изделия и охлаждащи канали по начин,
който е практически невъзможен за конвенционалната
машинообработка.
Детайлите, изработени по тази технология, са абсолютно функционални, основно изградени от топлоустойчива инструментална стомана по DIN 1.2709, аналогична на 1.2343. SLM технологията е навлязла сериозно в
Западна Европа и постепенно навлиза и в България.
До момента изработените от нас компоненти, функциониращи в съответните шприцформи, са с от 10
до 30% по-висока себестойност в сравнение с конвенционално изработените такива, като за сметка на
това предлагат технологично решение, което не съществува в практиката. Следващата причина и фокус е
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внедряването на технологията с цел редуциране на производствените цикли, респективно време, което варира от 15 до 40% в зависимост от конкретната форма
на крайното изделие.

Могат да бъдат изработени всякакъв вид
изделия
Практически всякакъв вид изделия могат да бъдат
изработени по този метод. Реално в практиката, като
изключим направлението здравеопазване (импланти и
денталната медицина), най-честата употреба е при
изработката на формообразуващи при шприцване на
пластмаси и леене на алуминий и цветни метали. За
момента материалите (металите), от които може да
се изработят функционални детайли, са инструментална и неръждаема стомана, алуминий, титан и дори злато.
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Интересни реализирани проекти
За нас всички реализирани проекти са интересни, като
най-много ни мотивира решаването на реален проблем
на клиента. Два от приключилите проекти са за детайли от автомобилната индустрия, с комплексен дизайн
на крайното изделие, специфичен и труден материал за
шприцване, и в крайна сметка постигнати положителни
резултати.

Тенденции в областта на 3D принтирането
При машините за принтиране на пластмаси конкуренцията става все по-ожесточена. Това е добре, тъй като
е следствие на увеличаващото се търсене и в крайна
сметка редуцира цените на принтерите и крайните
изделия. Подобно, макар и по-бавно развитие, се наблюдава и при металите, като силно се надяваме това да
стане по-бързо, тъй като машината с периферните устройства и консумативите за СЛР/SLM технологията
са все още с високи производствени цени - от над 500
000 евро.
В близко бъдеще развитието на тези технологии ще
промени цялостно веригата на доставки на продуктите. Развитието на нашия пазар кореспондира с тенденциите на западноевропейските и световните и докато
преди няколко години тази технология бе по-скоро в графата "лукс", то днес с все по-високите изисквания откъм
дизайн, функционалност, качество и себестойност на
крайните изделия, нещата придобиват все по-масов характер и необходимост от решения, които сме изключително радостни, че успяваме да осигурим на нашите
клиенти.

Огнян Петков, управител на фирма Краско-Ко

Основната ни цел е да се докажем като
доверен партньор в производството
Рапид Прогрес, посредством дъщерната си фирма
ЛоджиКАД, която има подписан договор с 3D Systems,
разпространява пълната гама продукти на пионера в 3D
принтирането. 3D принтерите, които разпространяваме на българския пазар, са в три класа: персонални, про-
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фесионални и за производствени цели.
Персоналните 3D принтери работят със следните
технологии: стереолитография (SLA), Film Transfer
Imagining (FTI), Plastic Jet Printing (PJP), а именно технологии, чиито различни процеси на изграждане на 3D модела, създаден от дизайнера, позволяват постигане на
разнообразни форми, дават възможност на потребителя да избира между няколко степени на прецизност и
видове на запълване, като това са факторите, определящи здравината и качеството на принтирания модел.
Използват се три вида материали - ABS, PLA и Nylon,
като различните им свойства допринасят изключително много за качеството и прецизността на принтирания предмет.
Професионалните 3D принтери използват технологиите MultiJet (MJP), ColorJet (CJP) и стереолитография
(SLA), благодарение на които потребителите имат
възможността да създават модели с гладки повърхности, цветове и твърдост. Заради качеството и прецизността си изградените модели намират най-широко
приложение като прототипи, които в индустриалното
производство са ключов фактор за сключването на нови
сделки и изграждането на дългогодишни бизнес отношения.
3D принтерите за производствени цели използват
следните технологии: Selective Laser Sintering (SLS), стереолитография (SLA), MultiJet (MJP) и Direct Metal Printing
(DMP). Различното при този вид принтери е, че благодарение на SLS и DMP технологиите могат да бъдат изграждани изключително сложни предмети, дори предмети от метал, като след изграждането им няма абсолютно никаква нужда от дообработвателни дейности,
за да се постигне желаният резултат, а именно продукт,
готов за приложение.

Различните технологии и материали
позволяват принтиране на всякакви
детайли
Всяка от седемте различни технологии за 3D принтиране на 3D Systems има приложимост в различни сфери и
индустрии, като най-голямо приложение потребителят
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може да открие в: изграждането на прототипи; леярна индустрия, отливки и
изграждането на инструментална екипировка; производство на продукти за
крайния потребител; шприцоване; въздушни сили; архитектура и геодезия;
изкуство и развлечения; автомобилна индустрия; образование; енергетика;
бижутерийна индустрия; дентална медицина; любителско приложение (хоби).

Предлагаме и услугата 3D принтиране
Много често имаме поръчки от леярската индустрия, също така приемаме и идейни и персонални проекти, изграждаме прототипи и на последно
място, но не и по значение, приемаме поръчки за принтиране на детайли в
малки серии. Последните ни два проекта са принтиране на два доста големи
модела на отливка и принтиране на един детайл със сложна геометрия.
Основната ни цел е да се докажем като един доверен партньор в производството, чрез предоставянето на 3D принтери, отговарящи изцяло на
нуждите на компаниите в тази сфера. За краткото време, за което сме
представители на 3D Systems, имаме инсталирани четири 3D принтера,
като единият от тях е професионалния принтер ProJet 3500HD Max.

Най-голям интерес представлява директното метално
принтиране
Двете най-популярни и достъпни технологии са Fused Deposition Modeling
(FDM) и стереолитография (SLA), но най-голям интерес представлява директното метално принтиране (DMP) – технология, с която се изграждат
метални модели посредством лазер, който съединява малки частици метал,
изграждайки слоевете от зададената триизмерна структура. Прецизността, която принтерите на 3D Systems, прилагащи DMP технологията, могат
да достигнат, е 20 микрона, а материалите, които могат да използват, са
следните: неръждаема стомана, инструментална стомана, сплави, неметални сплави, благородни метали и алуминий. Това, което прави този тип иновация толкова атрактивна сред производителите, са забележителният краен резултат, качеството и високата прецизност, надеждността, възможността за повторение и изборът от 15 различни материала.

Иван Вълков, управител, фирма Рапид Прогрес

Предлагаме услуги за 3D печат и производство в къси
серии на пластмасови изделия и детайли
Технологията 3D принтиране все още се използва предимно за създаването на качествени прототипи. Много фирми се възползват от бързината на
процеса, при който само за няколко дни може да се произведе качествен
функционален прототип. По този начин всяка фирма скъсява неимоверно
времето, за което продуктът им стига до пазара. Всички знаем, че прототипите са много важна част от развойната дейност и спестяват хиляди
евро, отстранявайки грешки в дизайна. Възможността да получат концептуален и работещ прототип от днес за утре е безценна за повечето сериозни фирми. Редизайнът и повторното тестване е също толкова лесно.
Освен време, технологията пести и пари – производството на единични
бройки по конвенционалните методи отнема седмици и е скъпо удоволствие.
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Точно заради това много компании пропускат етапа на
прототипиране.
Ние от Солид Фил комбинираме технологията 3D принтиране с вакуумно леене, за да предложим на клиентите
си производство в къси серии, което оптимизира цената на брой и е идеален начин да се пусне продукт на
пазара, докато скъпата индустриална екипировка за масово производство бъде готова.

Приложение на технологията
Триизмерният печат има още много приложения. Често изпълняваме поръчки за изработката на резервни
части, архитектурни модели, специализирани маркетинг
материали и други. Основните ни клиенти са фирми, в
които се извършва развойна и инженерна дейност, създават се нови продукти, фирми за индустриална екипировка, производство на пластмасови и метални детайли и
други. Клиентите ни разбират важната роля на прототипирането в процеса на създаването на нов продукт и
смеем да твърдим, че благодарение на нашите услуги
те са спестили много ресурси и са отстранили грешки,
които са могли да им костват много при инвестиция в
масово производство.
Някои от последните ни по-големи и интересни проекти, които сме изпълнявали, включват няколкостотин
прототипа за международна фирма за пасивни компоненти, медни и оптични кабели; прототипи и производство
в къси серии за българска фирма лидер в производството
на домашни потреби; прототипи за международни производители на медицинска техника, противопожарни инсталации, касови апарати и други. Не са малко проектите за
валидиране на дизайн на бутилки и други опаковки, които
са нужни за презентации пред инвеститори, потенциални клиенти или дистрибутори. Особено важен бранш за
нас е производството на автомобилни компоненти, а
както знаем България стана център за такъв тип компании. Работим с много фирми от различни сфери на индустрията, но това, което ги обединява е отвореността
към новите технологии и важността, която отдават на
качеството на продукцията си от самото начало на процеса – проектирането и дизайна.

При избора на технология обръщаме
специално внимание на приложението на
продуктите
Солид Фил разполага с достъп до трите основни типа
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3D принтиране - FDM (Fused Deposition Modeling), Стереолитография и Лазерно Синтероване. Ние обръщаме
специално внимание на приложението на проектите,
които изпълняваме, за да може да изберем и препоръчаме най-подходящата технология за тяхното изпълнение.
Нови разновидности на тези три направления на 3D принтирането се появяват често. Основните материали за
работа са пластмаси и полимери като например ABS,
PET, полиамид, PLA. За нас обаче е изключително интересно да следим развитието на технологията за 3D
принтиране на метали.
Друга интересна технология, която развиваме е вакуумното леене, с което можем да произведем от 10 до
50 броя детайли на ден. Това е услуга, чрез която само за
седмица клиентите ни могат да получат няколко десетки абсолютно еднакви детайла с вид, подходящ за крайните им клиенти. Материалът, от който са изработени детайлите, е висококачествен полиуретан с много
добри параметри, доближаващи се до тези при шприцването. Можем да предложим материали с различни свойства – прозрачен, гумен, огнеупорен и други, като чрез
пигментиране постигаме и желаният от клиента цвят.
В България триизмерният печат и приложенията му
все още не са толкова масово разпространени. Все пак
има бизнеси, които държат да са лидери в техния бранш,
и се опитват да интегрират новите технологии в ра-
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ботните им процеси. Такива като тях стават все повече и повече, за радост на българската икономика. Нашата корпоративна цел е да направим технологията
достъпна за българския индустриален производител, за
да може той да бъде конкурентоспособен на световните пазари.

Димо Димов, управител на Солид Фил

Открихме собствено производство
на нишка за 3D принтери
От началото на 2015 г. ХЕРЦ ГмбХ откри собствено
производство на нишка за 3D принтери. На пръв поглед
- встрани от дейността на ХЕРЦ ГмбХ, която вече над
50 години е специалист в оборудването за заваряване и
термична обработка на пластмаси. Всъщност това е
естествен процес на разширяване производството на
пластмасов добавъчен материал за заваряване, в което
унгарският офис на ХЕРЦ има вече дългогодишен опит.
Към момента се предлага нишка диаметър 1,75 мм и 2,90
мм ABS и PLA в различни цветове, PMMA - прозрачна и
HIPS - натур. Всичко от суровината до лабораторните
тестове е подчинено на идеята: Високо и константно
качество!

ХЕРЦ използва винаги най-добрия гранулат за производство на филамента си. Така например нашият PLA
се изтегля от гранулат INGEO 4043D. Гранулатът за
ABS беше специално избран измежду много типове, като
решаващи при подбора бяха доброто поведение при пе-
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чат и намаленото отделяне на миризми. Бачовете, които използваме за оцветяването му, са специално разработени за производство на филамент.
Прецизността не е само в подбора на материала, но
е и основа на производствения процес. Гранулатите
винаги се подсушават, екструдерите са специално конструирани за производство на филамент. Контролът на
диаметъра се осъществява с лазерно измервателно устройство с две глави. Ние поддържаме толеранс от +/
- 0,05 мм при диаметър 1,75 мм. Вместо диаметър 3 мм
се насочихме към 2,9 мм, за да може да бъде използван и
при принтери Ultimaker или DOODLER Pen. Пластмасовите шпули също бяха изработени специално за целта, а
обозначението 1 кг при нас означава наистина 1 кг филамент нето!
Производството ще се развива динамично, ХЕРЦ се
стреми да повишава качеството на продукцията си и
да разширява асортимента. От юли 2015 г. цветната палитра се обогати значително: 12 налични цвята,
фосфоресциращи ефекти и термо-променливи цветове.

Приложение на българския пазар
Приложението на 3D принтирането се разраства
лавинообразно и трудно може да се предвидят всичките
му сфери. Основно нашият материал е насочен към изработка на прототипи и малки серии за архитектурата и
дизайна, изкуството, моделостроенето, машиностроенето и изследователската дейност, дори и в медицината. Интересно приложение намира например материалът HIPS, който е с подобни механични свойства на ABS.
Принтирайки с него и друг материал, той служи за армировка при изработката на много ефирни детайли, след
което потапяме готовото изделие в разтварящия го
Лимонен-Д и остава само важната част. Желанието ни
е да сме гъвкави, като изработваме цвят по поръчка на
клиента, без задължение да закупи непосилно големи количества.
Към момента търсенето на нишка за 3D печат на
българския пазар е разпокъсано и на минимални количества, а търговците много често предлагат един и същи
материал с различно качество. Ние не искаме клиентите да трябва да се запасяват, искаме да са спокойни, че
могат всеки път да си купуват по една ролка и всеки
път тя да е същата като предишната.

Снежана Дилова, Херц България
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Интегрални схеми
за комуникации по
електрозахранващата мрежа

Н

Стефан Куцаров

а особеностите на този тип
комуникации (Powerline Communication, PLC), все още приемани за развиваща се област, бе посветена статията „Телекомуникации по електрозахранващата мрежа“ в бр. 7/2011
г. на списание Инженеринг ревю. За
мястото им в съвременните електрозахранващи мрежи е достатъчно
да се спомене, че през 2013 г. в глобален мащаб са продадени 39 млн.
прибори с PLC, а за 2018 г. се очаква
този брой да се увеличи на 420 млн.
Една от причините за това е нарастващият брой малки източници на
електроенергия, главно от ВЕИ. Ползването им обуславя двупосочен об-
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мен (генерация и консумация) на електроенергия по мрежата, чието измерване и контрол заедно с тяхното управление и това на товарите
значително се улеснява от PLC. От
друга страна, нарастващата им популярност се дължи на по-голямото
разнообразие на адаптери, повишаването на скоростта на обмен на
данни и значително по-големия брой
специализирани интегрални схеми
(ИС).
Съществена особеност е, че през
последните години бързо се увеличи
относителният дял на ИС за теснолентови комуникации (Narrowband
PLC) NBPLC както поради разширяване на приложенията им в класическите области на измерване на показа-
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нията на прибори, контрол на работата на изпълнителни механизми и
различни видове управления, така и
в резултат на развитието на нови
области като „интелигентните“
електрозахранващи мрежи (Smart
Grid) SG.
По принцип за тях е предвиден
честотният обхват 3-500 kHz при
скорост на обмен на данните до 128
kbps и максимално разстояние, надхвърлящо 1 km. По-рядко срещани са
свръхтеснолентовите PLC (Ultra
Narrow Band) UNBPLC, използващи
честотния обхват 0,3-3 kHz (поради
това наричани и Very Low Frequency
PLC) и обменящи данни със скорост
до няколко стотици bps на разстояние до 150 km. Пример е системата
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Фиг. 1.

TWACS, която изпраща по 2b за всеки период на мрежовата честота.
От друга страна, широколентовите
мрежи (Wideband PLC) WBPLC вече
позволяват скорости на обмен на
данни до 1200 Mbps, което разширява приложенията им. Те основно са
за сградни мрежи с долна граница на
честотния обхват 1,8 или 2 MHz и
горна между 30 и 85 MHz при максимално разстояние под 300 m в зависимост от използвания стандарт.
За опростяване на връзките между
бързо нарастващото количество
електронни прибори в автомобилите също могат да се използват PLC,
за което вече се произвежда ИС
(DCB500) на приемо-предавател.

Нови разновидности на
PLC
Първата е PRIME (от PoweRline
Intelligent Metering Evolution) PLC
Technology, разработена от Iberdrola,
предназначена за NBPLC и използваща усъвършенствана ортогонална
многочестотна модулация (OFDM).
Основната област на приложенията
й са за автоматично отчитане на
показанията на измервателни прибори (Automatic Meter Reading, Smart
Metering) AMR и изграждане на съответните мрежи (Automated Meter
Infrastructure) AMI. Чрез нея се осъществяват двупосочни връзки първоначално със скорост 21-128 kbps в частта 42-89 kHz на обхвата CENELECA и след това (PRIME version 1.4) 40
kbps - 1 Mbps в FCC/ARIB обхвата (3490 kHz). Използват се 97 подносещи честоти с интервал 488 Hz между тях. Създадени са приложения за
ползване в мрежите IPv4 и IPv6 без
необходимост от допълнителни рутери. Други съществени особености
са кодирането на данните според
AES-128 и осигуряването от предавателите на напрежение 1 V (средноквадратична стойност) по линия
с импеданс 2 ома.
Втората разновидност е G3,
създадена от G3 Alliance също за
NBPLC с OFDM и скорости 20-40 kbps
в честотен обхват 3-95 kHz за Европа и скорости 200-400 kbps за САЩ
и някои други страни в съответствие с изискванията на FCC.
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Споменатата максимална скорост от 1200 Mbps е на стандарта
HomePlug AV2 и осигурява обмен на
HD и 3D видеоизображения. Неговите основни различия от HomePlug AV
са честотната лента 2-85 MHz, използването и на 4096-QAM (обмен на
12 b числа) и установяването на
връзки от типа МIMO (Multiple-Input
Multiple-Output). Последните реално
са 2x2, т. е. чрез използване на всяка
двойка проводници от 3-проводна
електрозахранваща мрежа се
свързват независимо един от друг 4
обекта. При работа на устройствата към мрежа само с фаза и нула те
я разпознават автоматично.
За изграждане на PLC в дома е G.hnHome Networking Standard на ITU, в
чиято препоръка G.9960 е дадена
структурата и изискванията на приемо-предавателите за изграждане на
„интелигентно“ жилище чрез едновременно използване на електрозахранващата мрежа, телефонните линии и коаксиални кабели. Целта на
стандарта е да осигури едновременното свързване на устройства от
битовата електроника компютърни
конфигурации, вкл. рутери и терминали на оптични мрежи, телефони и
различни прибори на SG, дори зареждане на електромобили.
Също към сградно приложение на
PLC е ориентиран стандартът
HomePlug Green PHY, известен като
HomePlug GP. Той е съвместим с
HomePlug AV и HomePlug AV2, т. е.
възможен е обмен на данни между
устройства, съответстващи на
тези стандарти. Според публикувания през 2012 г. вариант 1.1 честотната лента (2-30 MHz), броят на
каналите (1155), разстоянието между тях (24.414 kHz) и използването
на OFDM са същите, както в
HomePlug AV. Основните разлики са
ползването само на QPSK за модулиране на носещите честоти на всеки
от каналите и максималната скорост на обмен на данните от 10
Mbps, която надхвърля типичното
изискване до 250 kHz за „интелигентно“ жилище. Важно предимство на
стандарта е предвиденото пестене
на енергия чрез ограничаване на времето за предаване на данните и задъ-

лжителното наличие на интервали
от време с режим „Очакване“ (Sleep
Mode) на устройствата. При това
сумата от двете времена може да
се програмира с 1024 стойности
между 40 ms и 41 s.
Технологията HD-PLC на Panasonic
е предназначена за обмен на данни
със скорост до 210 Mbps чрез ИС с
малки размери, постояннотокова
консумация до 2 W и възможност за
работа с Ethernet 10/100 на разстояния до 200 m. Освен това технологията позволява 16 модула да работят съвместно в една мрежа.
Други новости са изследователската работа за създаване на
Broadband PLC с честотна лента 1,8250 MHz и на хибридни системи,
обединяващи PLC и оптични комуникации във видимия спектър.

Входни блокове
Мястото на тези блокове (Analog
Front-End) AFE се вижда от опростената структура на устройство за
PLC на фиг. 1. Филтърът F осигурява
връзката с електрозахранващата
мрежа, има различни функции в зависимост от конкретното устройство и обикновено съдържа полупроводников прибор за предпазване от
импулсни смущения (Surge Protector).
Две са основните предназначения на
AFE - да усили постъпващите от
линията сигнали и не само да осигури достатъчна амплитуда на предаваните, но и необходимия ток поради малкия импеданс ZL на мрежата.
Функциите и структурата на приемо-предавателя Tx/Rx не са еднозначно определени и също зависят от
устройството. Задължително е той
да обработва сигналите в съответствие с ползвания за PLC стандарт,
което налага да съдържа подходящ
процесор с програмно осигуряване.
Блокът Interface не е задължителен,
например не се поставя в масово
използваните адаптери за свързване на устройства в домашни мрежи.
Използва се за връзки на локални PLC
мрежи или отделни устройства към
други проводникови локални мрежи
(LAN) и/или безжични (WN), включително интернет (последните разработки в тази област са свързани с
IoT). Все повече са PLC устройствата за обмен на данни чрез USB, а за
визуализация на работата им са необходими съответните драйвери
(LEDDr).
Идея за структурата на AFE e
дадена на фиг. 2, като на горния и
долния ред са съответно приемната
и предавателната част. Постъпващият на входа IN сигнал се усилва от
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Таблица 1. ИС на AFE
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Ï ð î ò î ê î ë è , ( D f , k H z ) [ ì î ä óë à ö è è ]

1
2
3

MAX2981
M A X 2991
AFE031

M a x im I n t e g r a t e d
M a x im I n t e g r a t e d
Texas Instruments

4

A FE 032

Texas Instruments

HomePlug 1.0
(10-490) [OFDM]
P R I M E ;G 3 (S E N E L E C A ,B ,C ,D ) [F S K ;S F S K ;O F D M ]
P R I M E ;G 3 ;I T U -G .h m e m (S E N E L E C A ,B ,C ,D ;A R I B S T D -T 8 4 )
[F S K ;S F S K ;O F D M ]

програмируемия усилвател PGA, преминава през приемния филтър RxF и се превръща в цифров от аналоговоцифровия преобразувател ADC. В някои AFE (напр. този
на ред 1 в табл. 1) преди ADC има стъпало за адаптивно
регулиране на усилването (Adaptive Gain Control, ACG). Извеждането на сигнала към Tx/Rx на фиг. 1 става чрез
входно-изходния блок I/O и шината I/O Bus. Същевременно I/O получава данните за предаване и преди да бъдат
превърнати в аналогов сигнал от DAC преминават през
подходящ цифров филтър. Използваните ADC и DAC обикновено са 10- и по-рядко 12-b. От предавателния филтър
TxF сигналите постъпват в усилвателя на мощност РА
за формиране на необходимите модулация и изходна
мощност. В някои AFE (напр. даденият на ред 1 в табл.
1) РА се означава като Line Driver.
На фиг. 2 не е означен блокът за управление, който
регулира коефициента на усилване на PGA, програмира
граничната честота на RxF и TxF, изходната мощност
на РА и работната честотна лента в зависимост от
избрания стандарт за работа. Управлението може да се
осъществява и чрез проводников интерфейс, за който
на предвидени изводи на I/O Bus.
Съществена особеност е използването в немалко
случаи на галванично разделяне на AFE от електрозахранващата мрежа. То може да се осъществи чрез транс-

S R x ,m V r m s
( A R x ,d B ) [ V D C ,V ]

V o u t ,V p - p ; ( I o u t ,A )
[è í ò å ð ô å é ñ ]

Ð à á . ò å ì ï . î á õ â à ò ,o Ñ
(ð à ç ì å ð è , m m )

[3 -3 ,6 ]
[3 -3 ,6 ]
20 (0-36,1) [7-24]

1 ,4 -4
1 ,5
12; (1,5) [SPI]

-40¸+105
-4 0 ¸ + 8 5 (7 x 7 x 1 ,4 )
-40¸+125 (7x7x0,9)

20 [7-24]

12; (1,5) [SPI]

-40¸+125 (7x7x0,9)

Фиг. 2.

форматор, пример за какъвто е MID-PLC Coupling
Transformator на Wuеrth Electronik. Той е предназначен за
AFE на редове 3 и 4 от табл. 1, има изолационно напрежение 4 kV и размери 19,7x13,7x10,2 mm. Използват се и
ИС за галванична изолация, каквато е HCPL-800J на Avago
Technologies с изолационно напрежение 3750 V и размери
10,8x7,5x3,5 mm.
Първият от основните параметри на AFE в табл. 1 е
работният честотен обхват ∆f, по-често даван чрез
стандартите, с които те работят. Параметърът SRx е
чувствителността при приемане (средноквадратичната стойност на минималното входно напрежение за
нормална работа) и ARx са границите, в които може да
се програмира коефициентът на усилване на РА. Максималното изходно напрежение от връх до връх на РА е
Vout, максималният му изходен ток е Iout и ZLmin е минимално допустимият импеданс на електрозахранващата
мрежа за нормална работа. Необходимото захранващото напрежение на AFE е VDC, а действието му се управлява чрез означения интерфейс. В последната колона на
табл. 1 са останалите два основни параметъра.
Специфична разновидност са ИС на AFE за доставяне
на данни с галванична изолация (Isolated Powerline Data
Access Arrangement) и видоизменени част от параметрите, пример за какъвто е HCPL-800J на Avago
Technologies. Тя допуска напрежения между изолираните
вериги до 3750 kV и е с размери на корпуса 10,8x7,5x3,5
mm.
Примери за приложенията на AFE (без тези за стандартите HomePlug) са за вентилатори и климатици,
системи за автоматизация в индустрията, административни и жилищни сгради, такива за охрана, в осветлението, за дистанционен контрол и управление и интелигентни ел. захранващи мрежи.

Модеми (Powerline Modem, PLM)
Най-простият начин за изясняване на тяхната
същност е, че те обединяват блоковете AFE и Tx/Rx на
фиг. 1 в една ИС, която допълнително съдържа специализиран процесор за управление на работата. Същността
на действието на модемите са изяснява чрез опростената блокова схема на фиг. 3.
В блок Demod сигналът най-напред се усилва и преобразува в цифров вид, след което се демодулира и подава
на процесора Proc за обработка. Чрез входно-изходната
шина Interface на този блок модемът се свързва към
външен микроконтролер, обикновено чрез някой от масово използваните интерфейси. Паралелната шина Data
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Таблица 2. ИС на модеми
¹

Ì î ä åë

1

ATPL250A

2

CY8CPLC20

3
4
5
6
7
8
9

M A X 2982
TDA5051A
N CN 49597
SM2400
ST7580
SAM4CP16B
M16C/6S1

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

D f, k H z ; ( m a x ñ ê î ð î ñ ò , k b p s )
[ ì î ä óë à ö è è ]

A tm e l
C E N E L E C -A
C y p re s s
C
E
N
E
L
E
C -A ; (m a x 2 ,4 ) [F S K ]
S e m ic o n d u c t o r
M a x im I n t e g r a t e d
4490-20700; (14000) [DBPSK;DQPSK]
NXP
132,5; (0,6; 1,2) [ASK]
O N S e m ic o n d u c t o r
C E N E L E C -A ,B ,C ,D (0 ,3 -4 ,8 ); [S -F S K ]
S e m it e c h
5 -5 0 0 [B P S K ; Q P S K ; 8 P S K ;F S K ; O F D M ]
STMicroelectronics
(9 ,6 ; 2 8 ,8 ) [B P S K ; Q P S K ; 8 P S K ]
A tm e l
42-472; (5,4-128,6) [DBPSK; DQPSK; D8PSK]
R enesas
CENELEC-D,B (50;150); [DCSK]

Фиг. 3.

служи за подаване на обработените
данни към свързваното чрез PLC устройство, от което по същата
шина постъпват данните за приемане, обработват се от Proc и се подават на блока Mod. Той ги преобразува в аналогов сигнал и ги модулира,
като в някои ИС усилвателят на
мощност РА е вграден, а в други е
външна ИС.
Блокът Clock (обикновено с външно
свързван кварцов резонатор) осигурява тактовите импулси за нормална работа на ИС. Блокът Mem включва RAM и ROM. Полезно е да се има
предвид, че при честоти на обмен на
данни до десетина kbps модемите
ползват тясна честотна лента и се
наричат теснолентови (Narrow-Band
PLC Modem) или модеми за сградни
приложения (Home Automation Modem)
– дадените на редове 3-6 от табл. 2.
Широколентовите модеми (Broadband Powerline Modem) обикновено са
с честотния обхват на някоя от разновидностите на Homeplug (ред 2).
Поради твърде сложната структура на част от ИС и на двете разновидности вместо модеми за тях
вече се използва и терминът PLC
System-On-Chip. (SoC). Друга особеност е, че в приложенията за отчитане на показанията на измервателни прибори (основно електромери)
част от модемите могат да бъдат
адресирани. При ползването на каталози трябва да се има предвид, че
понякога ИС на приемо-предаватели
се наричат модеми.
На редове 1-7 от табл. 2 са ос-
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V OUT,V /IOUT,m A ; (S ,mV rm s)
[è í ò å ð ô å é ñ è ]

V D D ,V ; ( P D D ,m W )
[à ä ð å ñ è ð à í å ]

Ð à á . ò å ì ï . î á õ â à ò ,o Ñ
(ð à ç ì å ð è , m m )

/16 [SPI]

1,2; 3-3,6 (245); [íå]

-40¸+85 (14x12x1,4)

4/10min [I2C; SPI; 4xUART]

4 ,7 5 -5 ,2 5 ; (4 0 )

-4 0 ¸ + 8 5 (7 x 7 x 1 )

[UART; 10/100Ethernet]
/160 (82-122)
1 / 4 0 [U A R T ]
[S P I ; U A R T ]
5/1000; (63) [UART]
/ 6 0 [2 x U A R T ; 5 x U S A R T ; 6 x S P I ]
/ 4 0 [6 x U A R T ; 2 x S I O ; I 2 C ]

1 ,2 ;3 -3 ,6 (2 0 4 5 ); [9 b ]
4 ,7 5 -5 ,2 5 ; (3 8 0 ) [í å ]
3-3,6; (132) [íå]
3 ,3 [í å ]
1,8; 5; 8-18 (286); [íå]
1 ,2 ; 3 -3 ,6
3-3,6 (218)

-40¸+105 (19,8x13,8x1,6)
-50¸+100 (10,5x7,6x2,45)
-40¸+115 (8x8x1)
-40¸+105 (7x7x1,35)
-4 0 ¸ 8 5 (7 x 7 x 1 )
-40¸85 (24x24x1,4)
-40¸85 (14x14x1,2)

Фиг. 4.

новните параметри на модеми,
като техните цифрови и аналогови
блокове обикновено се захранват с
различни напрежения (по-малки на
цифровите) и по-рядко (ред 7) има
трето за усилвателя на мощност.
С PDD е означена консумираната
мощност от ИС в режим на предаване, но без товар в изхода на предавателя.
Необходимостта от съвместна
работа на модемите с микроконтролер е довела до създаването на ИС,
представляващи микроконтролер с
вграден модем, каквито са дадените
на редове 8 и 9 от табл. 2. Характерна тяхна особеност е ползването на мощни микроконтролери, което разширява и прави по-ефективни
приложенията – например даденият
на ред 8 има вграден контролер за
46x5 LCD.
Разработването на устройства с
модеми се улеснява чрез използването на развойни платки, пример за
каквато е Consumer-Band BPSK
7,2kbps PLM PICtail Plus Daughter Board
на Microchip, работеща на честота
129,6 kHz и ползваща за управление
dsPIC33F на същия производител.
Типичните приложения на модемите са подобни на тези на AFE, но вече
включват фотоволтаични системи,
станции за зареждане на хибридни
автомобили и електромобили, пожароизвестителни системи, газсигнализаторни системи и др. Предлагат
се и разновидности на модемите
според изискванията на AEC-Q100
(ред 3 на табл. 2).

ИС за измерване, контрол
и управление
Тази категория ИС също съдържат
модеми и AFE, поради което разликата им от вече разгледаните не е
принципна, а в допълнителни съществени детайли на тяхната структура в зависимост от конкретната
област на приложения.
ИС за измерване. Първото използване на електрозахранващата мрежа за подаване по нея на сигнали към
електромери е описана в английски
патент от 1897 г. Днес най-масовите приложения на PLC са за AMR и
AMI, като работата на съответните измервателни уреди е популярна
като Smart Metering, а те са практически неизменна част от SG.
Идея за структурата на мрежа
PRIME е дадена на фиг. 4. Концентраторът на данни DCU, понякога наричан основен възел (Base Node, BN)
на мрежата, е самостоятелно устройство за събиране на данни от няколко електромера, тяхното запомняне и предаване към други проводникови, безжични или оптични мрежи. Връзката между тях и електромерите е двупосочна, като има и за
работа с GSM мрежа. Използват се
две разновидности на електромерите - работещите само като такива (Service Node) SN и комутатори
(Switch Node) SW за допълнително
събиране на данни от няколко електромера.
По своята същност SN са сложни
ИС от типа SoC с немалки различия
в структурата и възможностите

юли-август 2015

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

електроника
Таблица 3. ИС за контрол и управление
¹

Ì î ä åë

Òè ï ; (D f,k H z ) [m a x ñ ê î ð î ñ ò , k b p s ]
{ ì î ä óë à ö è è }

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V OUT,V /IOUT, A ; (ZIN ,W/ZOUT,W)
[è í ò å ð ô å é ñ è ]

V D D ,V /ID D ,m A (êîäèðàíå) [ïàì åò è]

Ð à á . ò å ì ï . î á õ â à ò ,o Ñ
(ð à ç ì å ð è , m m )

Ïðèåìî-ïðåäàâàòåë (115;132); [300]
[2 x U A R T ; 2 x S P I ]
3,3/25 è 1,2/40 (AES-128); [SRAM] -40¸+105 (9,8x9,8x1,6)
{D B P S K ; D Q P S K ; D 8 P S K }
2
NCN49597 ON Semiconductor Ìîäåì; [4,8]; {SFSK} (CENELEC A,B,C,D)
0 ,5 4 [U A R T ]
3 ,3 / 4 0 [R O M 2 K B ; R A M 3 2 K B ]
TJ= -40¸+155 (8x8x1)
3
CY8CPLC10
C y p re s s
Ìîäåì (131,8; 133,3); [2,4]; {FSK}
1,24/0,025 [I2C]
4 ,7 5 -5 ,2 5 / 3 0
-40¸+85 (10,4x5,6x1,85)
4 CY8CLED16P01
C y p re s s
Ìîäåì (131,8; 133,3); [2,4]; {FSK}
[I2C;UARt; SPI; DALI; DM512X] 4,75-5,25/8 [Flash 32KB; SRAM 2KB]
-4 0 ¸ + 8 5 (7 x 7 x 1 )
1

M A X 2992

M a x im I n t e g r a t e d

им в зависимост от производителя. Обикновено могат да се използват и за реализация на концентратори. На фиг. 5 а е дадено свързването на SAM4SP32A на Atmel Corp.,
предназначена за PRIME. Всички нейни блокове са вградени в електромера, като връзката му с електрозахранващата мрежа (Line) се осъществява чрез драйвера за линия Driver,
който осигурява необходимите напрежение и ток, и блока PLC Coupling.
Сигналите от измерваните величини постъпват от блока ЕМ, а
блокът Display е този на електромера.
Опростената структура на самата ИС е на фиг. 5б. Тя е в корпус със
128 извода, размери 14x14x1,4mm и
работи със захранване между 3 и 3,6
V. Величините от ЕМ се обработват
от блока Modem, който обменя данните със скорост между 21,4 и 128,6
kbps и като модулации използва BPSK,
QPSK и 8-PSK. Съдържа кодиращ блок
в съответствие с AES-128. Модемът е свързан чрез бързата шина
АНВ към паметта Mem и процесора
Proc (реално той е мощен микроконтролер). В Mem има ROM с обем 16
КВ за програмите на работа на ИС,
две бързи Flash памети по 1 МВ и
една оперативна (SRAM) от 160 КВ.
Процесорът е 32-разредeн Cortex.М4
с тактова честота 120 MHz, за чи-

a

Фиг. 5.

б

ято работа е необходим външен
кварцов или керамичен резонатор с
честота между 3 и 20 MHz. Останалите три основни блока са свързани
помежду си с втора шина Bus. Сред
възлите на блока Peripherials са приемо-предавателят за обмен на данни с Driver от фиг. 5а, часовник за
реално време (RTC) и RC-генератор с
честота 32 768 Hz. Многобройни са
интерфейсите на ИС – USB 2.0 със
скорост 12 Mbps, по два UART, I2C и
USART, по един RS485 и SSC и един
IrDA. Входно-изходните изводи на
I/O са 38.
Микроконтролерите SAM4,
SAM4C и SAM4CP образуват
SAM4CM серията на същия производител, предназначена за реализация
на електромери с точност според
Class 0,2 и динамичен обхват (макс/
мин. измервани напрежения и ток)
3000:1. Те имат множество различ-

Ðàáîòíà ñðåäà, Ïðîèçâîäñòâî, Êîíòðîë
Îáîðóäâàíå îò ôèðìè-ëèäåðè â òåõíîëîãèèòå
çà åëåêòðîíåí ìîíòàæ
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ни от описаните възможности, например 7 вградени сигма-делта АЦП
за едновременно измерване на 3 напрежения и 4 тока и контролер за
LCD. Например при ползването на
SAM4 схемата на фиг. 5а изисква
външни модем ATPL210A и памети
SRAM и Flash.
Друга ИС е STCOMET на STMicroelectronics в корпус с 176 извода, работеща с две захранващи напрежения (стабилизирано 3,3 V и нестабилизирано 8-18 V). Обменяните по електрозахранващата мрежа сигнали
могат да са с честота до 500 kHz, а
вграденият драйвер да се използва с
несиметричен и симетричен изход,
при което осигурява по мрежата
напрежение съответно 5 и 10 V при
максимален ток 1 А. Кодирането на
данните се прави с AES128, AES192
и AES256, а вграденият AFE измерва
напрежения от 3 източника в чес-

Ñîôèÿ 1592, óë. "Èëèÿ Áåøêîâ" 6À
òåë: +359 2 439 88 80; ôàêñ: +359 2 974 47 52
centillion@centillion.eu www.centillion.eu
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Таблица 4. ИС за широколентови връзки
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Ñ ò à í ä à ð ò è ; (C P U ) [ï à ì å ò è ]
{ê î ì ï ëå ê ò È Ñ }

M a x ñ ê î ð î ñ ò , M b p s (è í ò å ð ô å é ñ è )
[ê î í ò ð î ë å ð è ]

V D D ,V ( P D D ,m W )
[ê î ä è ð à í å ]

1

M A X 2982

M a x im I n t e g r a t e d

HomePlug 1.0 [SRAM 128KB]

14; (UART; Ethernet 10/100)

1,2;3,3; (537) [AES-56]

2

BU 82204M W V

3

ST2100

-40¸+105
(20,2x14,2x1,45)
-40¸+85 (10x10x1)

HD-PLC
(U A R T ; S P I ; I 2 C )
1 ,2 ; 3 ,3
H
o
m
e
P
l
u
g
A
V
H
o
m
e
P
l
u
g
G
r
e
e
n
P
H
Y
(
E
t
h
e
r
n
e
t
1
0
STMicroelectronics (32b/333MHz) [ROM 48KB; SRAM 8KB] GEN1; 2xUART/1; 0I02C; ;U2SxBCA2.N0; [LPCCDI E1x0p2r4exs7s68] 1,2; 1,5; 1,8; 2,5; 3,3 (630) -40¸+85 (12x12x1,2)
ROHM

свързан към 2G/3G GSM мрежа.
За управление на осветлението
съществуват и специално разработени за целта ИС. Пример е тази на
ред 4 в табл. 3 с вграден драйвер за
LED, която осигурява независимо регулиране на интензитета на светлината (димиране) на 16 източника
и адресиране като ИС на ред 3.

Фиг. 6.

тотна лента до 3,6 kHz (до 72-рия
хармоник), като ги превръща в числа
чрез 24 b АЦП. Друга специфична
особеност е наличието на 86 извода
I/O, по пет интерфейса SPI и USART
и три I2C.
Отново с предназначение за PRIME
е MB87S2080 на Fujitsu Semiconductors, която ИС работи с DBPSK,
DQPSK и D8PSK в честотен обхват
42-88 kHz и скорости на обмен на
данните между 20 и 128 kbps. Кодирането им също е с AES128.
За еднофазни електромери с основно предназначение измерване на
активна мощност с точност 0,1%
и реактивна мощност с 0,2% е ИС
М90Е26 на Atmel. Тя има динамичен
обхват 5000:1, като допълнително
позволява измерване на привидна
мощност, честота, cosϕ и фазовия
ъгъл между напрежението и тока.
Работи с интерфейсите UART и SPI,
захранва се с 2,8-3,6 V, а корпусът й
е с 28 извода. Производителите на
всички описани ИС предлагат развойни комплекти за улесняване на
разработката на електромери.
ИС за контрол и управление (IC for
Monitoring and Control). Независимо
от основното им предназначение
значителна част от тях могат да
се използват и за измерване (AMR,
AMI, концентратори), без да предлагат богатите възможности на
специализираните за целта ИС.
Съществуват две основни групи –
приемо-предаватели и модеми, като
идея за структурата и типичното
свързване на първата е дадена на
фиг. 6.
Самият Tx/Rx (заграден с прекъсната линия) преобразува сигналите от
AFE в числа чрез ADC, те се обработват от Proc (в някои ИС той е цифров сигнален процесор, DSP) и предоставят на контролираното или управляваното устройство (Host). Данните от него отново чрез Proc се
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Ð à á . ò å ì ï . î á õ â . ,o Ñ
(ð à ç ì å ð è , m m )

преобразуват в аналогови от DAC и
усилват от Driver. Блокът Mem има
ROM за работа на ИС и евентуално
памети за запис на необходимата
програма за управляваното или контролираното устройство. В някои
ИС блокът Interfaces съдържа и група
В/И изводи, чийто начин на работа
може да се програмира.
На ред 1 от табл. 3 са дадени
основните параметри на приемопредавател, който позволява обмен
на IPv6 пакети и е предвиден да работи съвместно с ИС на ред 1 от
табл. 1. Съществуват и ИС за галванично разделяне на приемо-предавателите от електрозахранващата
мрежа, например спомената HCPL800J.
Структурата на модемите за
контрол и управление не се различава по същество от дадената на фиг.
3, а два примера са представени на
редове 2 и 3 на табл. 3. Този на ред
2 изисква на изхода на предавателя
да се свърже драйверът NCS5651,
който осигурява ток по електрическата мрежа 1,4 А. Особеност на
модема на ред 3 е работата му и по
нисковолтови (12 и 24 V) постоянно- и променливотокови мрежи, а параметърът ∆f са двете честоти на
модулацията. Възможностите му за
адресиране позволяват работа с 28 ,
216 и 264 потребителя.
Основните приложения на приемо-предавателите и модемите са
за сградна автоматизация, контрол
на консумацията на ел. енергия в жилища, на работата на фотоволтаици и ВЕИ, автоматично управление
на улично осветление, охранителни
системи, индустриални системи за
сигнализация и контрол. Специфичен
пример е системата TLACS за осветление на тунели, използваща ИС
от ред 1 на табл. 3 и захранваща до
1022 осветителни тела на разстояние 3 km от блока за управление,

ИС за широколентови
връзки
Те са известни като Broadband
Powerline Communication SoC и очакваният обем на производството им
през 2018 г. е 175 млн. Осъществяването на връзките обикновено се
извършва с една ИС (табл. 4), ползваща две или повече постоянни захранващи напрежения. Специфична ИС на
приемо-предавател е AR7400 на
Qualcomm Atheros, която ползва
Homeplug AV PHY и освен PLC осигурява обмен на данни по коаксиален
кабел с максимални скорости съответно 500 и 700 Mbps. Тя работи
съвместно с ИС AR1500 на същия
производител, която има функциите
на AFE и драйвер за линия. Ползва
∆f=2-68 MHz, управлява се чрез интерфейсите SPI, UART и I2C и е в корпус
с размери 15x15 mm.
За реализация на прибори за
HomePlug AV2 понякога се използват
и специфични ИС, пример за каквато
е диференциалният драйвер за линия
ISL15100 на Intersil. На неговия вход
се свързва AFE, а изходът му чрез
трансформатор осигурява върху 100
W мощност 15,5 dBm (т.е. U=1,88 V)
при входно напрежение с амплитуда
250 mV. Скоростта на обмен на данни е 100 Mbps, постояннотоковото
захранване на ИС е ±6 V, а корпусът
е с размери 4x4x0,9 mm.
Освен едно от основните си предназначения за връзка между HomePlug
и Ethernet тези ИС се използват и за
изграждане на домашни мрежи от
телевизионни и аудио устройства.
Специфични приложения на дадените
на редове 1 и 2 са за свързване на
електрически уреди, а основното
предназначение на ИС на ред 1 са
индустриалните приложения - автоматизация, управление на електродвигатели, дистанционен контрол и
управление, докато използването на
HomePlug 1.0 е допълнение.
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електроапаратура

Методи за
управление на BLDC
електродвигатели
Предимства и недостатъци на различните схемни решения за
управление на безколекторни постояннотокови двигатели

Б

Брайън Чу

езколекторните постояннотокови (BLDC) двигатели имат нарастващ пазарен дял в сравнение с
другите видове двигатели, особено
в автомобилостроенето и медицинската техника. Това е импулс за развитието на нови подходи към схемните решения за управление на двигатели и дава възможност на разра-
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ботчиците да решат кой подход е
най-добър за конкретното приложение.
Според традиционния подход схемата за управление на двигателя се
проектира с дискретни компоненти,
но най-новите разработки предлагат
други видове решения:
l само с една интегрална схема (ИС),
т. е. едночипова система (System on
Chip – SoC)

юли-август 2015

l със специализиран чип (Application-

Specific Standard Product - ASSP)
- с помощта на две интегрални схеми (двучипова система)
Макар и всички по-нови схемни
решения, с един и с два чипа, да осигуряват намаляване на броя на компонентите и да опростяват схемата, всеки подход има своите специфични предимства и недостатъци.
Тъкмо тях разработчикът трябва
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метод е управлението да се извършва с помощта на
процесор с вградени полеви транзистори (MOSFET) и на
стабилизатор на напрежение, който да осигурява ток и
за процесора, и за управлението на двигателя.
Всички тези елементи обикновено се обединяват в
едночипова система (SoC), която захранва и управлява
двигателя.

Едночиповата система

Фиг. 1: Блок-схема с дискретни компоненти според традиционния подход за управление на безколекторен постояннотоков двигател.

добре да разбира, за да постигне оптималния баланс
между гъвкавото управление и минимално възможния
размер на платката.
Независимо от избрания подход, типичната система
за управление на двигател включва три основни елемента: захранващ блок, драйверно стъпало и управляващ
блок. В традиционната схема с дискретни компоненти,
като показаната на фиг. 1, се използва обикновен RISC
процесор, който управлява гейтовете на външните полеви транзистори (MOSFET), които на свой ред управляват фазните токове на двигателя. Друг алтернативен

може да бъде програмирана, а това дава възможност за
ползване в множество приложения. И тъй като чипът е
само един, този вариант е подходящ в случаите, когато
няма място и размерът на платката е ограничен.
Недостатъкът при проектирането с едночипови системи е в това, че поради по-ниската изчислителна мощност и ограничения обем програмна памет не могат да
се реализират по-сложни алгоритми за управление на
двигателя. Друг недостатък се крие в това, че в сравнение с широкия набор от програмни средства, които
производителите предоставят за останалите видове
микроконтролери, поддръжката на средства за програмиране на ниско ниво на едночиповите (SoC) системи за
управление на двигатели е значително по-ограничена.

Алтернатива на едночиповия подход е
използването на специализирани ИС
за управление на двигатели, разработени съобразно различните приложения (ASSP). Предимство на специализираните чипове е това, че заемат минимална площ на
платката, което ги прави идеални в случаите, когато
мястото е силно ограничено. На фиг. 2 е показана блоковата схема на специализирана ИС за управление на двигатели на вентилатори, реализирана в 10-изводен DFN
корпус. Специализираните чипове премахват необходимостта от писане на програма, а същевременно предлагат и отлично съотношение цена/ефективност при
големи обеми на произвежданите крайни изделия, като
при това ефективността при управлението с тях по
нищо няма да отстъпва на ефективността при програмно управление с микроконтролер. Такъв специализиран чип
може например да се използва за управление на BLDC
двигател по алгоритми, при които фазните токове се
управляват по синусоидален закон и няма сензори в обратната връзка. Въпреки тези предимства специализираните чипове не могат да се програмират, което ограничава възможностите за пренастройка при необходимост от по-голяма изходна мощност, а също така и
гъвкавото адаптиране към евентуални бъдещи изисквания на потребителите.
Докато проектирането с едночипови системи или със
специализирани ИС осигуряват на разработчиците
възможност за постигане на висока степен на миниатюризация, то има приложения, в които се предпочита

комбинацията от два чипа
микроконтролер, оптимизиран за сложна обработка на
аналогови сигнали, в съчетание с външен драйверен чип.
Този подход позволява да се избира от широк набор
микроконтролери, които осигуряват комутацията със
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Таблица 1. Сравнение на методите за управление на BLDC двигатели с използването на един или на два чипа.

Възможност за програмиране
Програмна памет

SoC

ASSP

Двe ИС

Ограничена

Няма

Да

32 KB или по-малко

Няма

От 16 KB до 256 KB

Заемано място на платката

Средноголямо

Малко

Средноголямо

Брой изводи

Средноголям

Малък

Голям

Никакъв

Никакъв

Широк

Избор на контролер
Възможност за адаптиране към различни изходни мощности
Средства за програмиране

Средноголяма

Малка

Голяма

Ограничени

Не са необходими

Стандартните за контролера

Фиг. 2. Блокова
схема на автономен специализиран чип (ASSP)
за управление на
двигател на вентилатор.

Фиг. 3. Управление на BLDC двигател с две интегрални схеми и външни полеви
транзистори.

или без сензори и поддържат управлението на фазните токове по трапецоидален или синусоидален закон.
Когато се избира драйверния чип
към микроконтролера, важно е да се
знае, че той не само трябва да осигури достатъчна мощност за полевите MOSFET транзистори или за
тях и за самия BLDC двигател. В този
чип трябва също да е вграден регулируем стабилизатор на напрежение
с висок КПД, който да може да сведе
до минимум разсейваната мощност
и заедно с това да захранва широк
спектър от микроконтролери. Важно е също да има и подсистеми за
следене и поддръжка, които да осигу-
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ряват надеждната работа на двигателя, а също така и двупосочната
комуникация с хост-контролера.
Възможността за директно задаване на определен набор от параметрите му оптимизира възможностите за използване на драйверния чип,
като елиминира необходимостта от
писане на допълнителен програмен
код за контролера.
Типичен пример за система, използваща два чипа, е показан на фиг. 3.
Тук са комбинирани многофункционалният драйвер за трифазни двигатели на Microchip MCP8024 с високопроизводителния dsPIC33EP MC цифров сигнален контролер (DSC). Драй-

верният чип управлява шест N-канални полеви транзистора с цел реализация на векторно управление на синхронен двигател с постоянни магнити (СДПМ). Вместо DSC може да се
използва най-обикновен 8-битов микроконтролер в случаите, когато се
използва проста, шестстъпкова схема за управление. Замяната на DSP с
8-битов микроконтролер може да се
извърши без никакви промени в драйверната подсхема, стига BLDC двигателят да консумира приблизително същата мощност.
В таблица 1 е дадена съпоставка
на предимствата при управлението
на БЧПТ двигатели с един чип – SoC
или ASSP; или с два чипа – един обикновен микроконтролер или DSC заедно с един драйверен чип. От таблицата се вижда, че използването на
SoC и на ASSP е подходящо, когато
мястото е ограничено, но техните
твърдо фиксирани характеристики,
заедно с ограниченията на паметта
и изчислителната мощност, правят
съответното схемно решение
негъвкаво и без възможност да бъде
използвано за други приложения.
Прилагането на едночиповия и
двучиповия подход при управлението
на BLDC двигатели дава възможност
на разработчиците да намалят разходите за компоненти и размерите
на платката в сравнение с традиционните схемни решения, изпълнени с
голям брой дискретни компоненти.
Примерните решения и библиотеки
– и по отношение на принципната
схема, и по отношение на програмния код, предоставяни от производители като Microchip, също допринасят значително да се намали времето за разработка и така съвременните методи за управление на безколекторни постояннотокови двигатели да намерят по-бързо пазарна
реализация.
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Индустриална
киберсигурност
Р

ешенията за индустриална киберсигурност са насочени към защита на технологичните съоръжения с
оглед на нарастващия риск от заплахи в тази област.
Само за първото тримесечие на тази година в една
бот-мрежа под контрола на един командно-контролен сървър (C&C сървър) са отчетени средно 1700
заразени компютри. Статистиката е резултат от
изследване, проведено от Лабораториите Level 3
Threat Research върху повече от 1000 подобни командно-контролни сървъра, прихванали управлението над
множество компютри. 600 от тези сървъри са били
използвани за разпращане на паразитни съобщения,
насочени срещу корпоративни мрежи, се посочва още
в доклада на Level 3, озаглавен Обезопасяването на
интернет".
Средната продължителност на живота на един
C&C сървър е била 38 дни, твърдят анализаторите.
За това време бот-мрежите обикновено са изпълнявали повече от една функция като например разпространение на злонамерен софтуер, кражба на лични
данни или унищожаване на важни информационни
активи. Друга тенденция, отбелязана в доклада, е
преместването към облачните структури, при което организаторите на атаките променят тактиката си и от използване и последващо компрометиране на законни сървъри се насочват към създаване
на ботове на виртуални машини.

ресурси, трафик, препълване на дисковото пространство, прекъсване на TCP мрежовите услуги; прекъсване на конфигурацията за маршрутите, оказващи
заявките; прекъсване на физически компоненти на
мрежата и др. Една от най-използваните функции на
бот-мрежите е извършването на атаки, водещи до
разпределен отказ от обслужване (distributed denialof-service DDoS). Има различни програми които изпълняват тази функция като една от най-известните е MyDoom (позната още като Novarg, Worm.SCO,
Mimail.R и Shimgapi) - вирус тип червей, който заразява компютри с операционна система Microsoft
Windows. Широко се използва и т. нар. маскиране или

Възможни заплахи за системите
Подобно на всички информационни системи и промишлените са потенциално уязвими за вируси, червеи, троянски коне и шпионски софтуер. Както вече
бе споменато, широко разпространение имат и паразитните мрежи (bot-network). Те овладяват няколко системи едновременно и извършват координирани
атаки за разпространение на злонамерен софтуер.
Друга неоторизирана умишлена намеса в системата
е блокирането на нормалната й работа, известна
като DoS (denial of service), при която мрежата се
наводнява с безполезен трафик, което крайно понижава работоспособността й. Видовете DOS атаки
най-често се разделят на crash и flood услуги. Те могат да включват потребление на изчислителните
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спуфинг, при което се разпращат
имейли от неоторизирани лица под
фалшиво име. Пробив в системата
може да причини и недоволен служител, склонен на преднамерени
действия. Разбира се, не се изключва и вероятността операторите
по невнимание да допуснат грешки, които да повредят системата.
В следващата група заплахи
попадат хакерите. Обикновено
това са външни лица, заинтересовани от пробив, изследване или
контролиране на системата заради самото предизвикателство или
заради придобиване на информация, присвояване на данни или
създаване на неоторизирани промени в системата, които често
водят до нейния срив, недобра функционалност и т. н.
Не на последно място са специално организираните престъпни
групи, които се стремят да унищожат, обезвредят или използват
критични инфраструктури за свои
собствени цели.

Бариери пред
подобряването на
киберсигурността
В миналото индустриалните
мрежи са били основно изолирани
системи, работещи със собствени
протоколи за контрол, използващи
специализиран хардуер и софтуер.
Но архитектурата на индустриалните мрежи се променя с времето и те стават все по-отворени и
съответно уязвими. Преминаването към използване на отворени
протоколи предлага много икономически и технически предимства,
но също така и увеличава податливостта на системите към атаки от страна на кибернетичното
пространство. Въвеждането на
стандартни IT решения в производствените предприятия води до
по-голям риск от проникване на
злонамерен софтуер и до заплахи за
сигурността, насочени срещу системите за обезпечаване на
търговските дейности на предприятието. Това, на свой ред, застрашава надеждността на системата за управление на производството.
Потребителите в определени
промишлени сектори (особено в
критични инфраструктури като
енергетиката, нефто-газовото
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стопанство, ВиК и ядрените
съоръжения) разбират много добре този проблем и оценяват необходимостта от комплексна стратегия за сигурност. При тях обикновено действат детайлно разработени планове за киберсигурност
и се спазват съответни процедури. Инвестираните време и средства за защита на поверените им
активи са значителни. Но много
крайни потребители от други отрасли или не са наясно с риска от
кибератаки, или нямат желание да
въвеждат стратегии за сигурност
в техните предприятия, тъй
като вложенията в киберсигурността на пръв поглед не носят осезаема възвръщаемост.
Друга причина за недостатъчно активното отношение към
планирането и реализацията на
мерки по сигурността в някои
производствени сфери е фактът,
че тази задача изглежда твърде
сложна и обемна. И накрая, при
една изградена и добре настроена
система за управление в дадена
производствена среда е трудно да
се предвиди как конкретно нововъведение ще повлияе върху функционирането на цялата система, особено ако то не е преминало
строги тестове. Това увеличава
нежеланието на организацията
да предприема действия срещу
потенциални заплахи.

Стратегически подходи
за обезпечаване на
сигурността
Очевидно е, че няма просто решение за обезопасяване на важната инфраструктура. Процесът ще
отнеме много време и усилия, както и ще изисква много внимателно планиране. Съчетанието на
три стратегически елемента
подходи и технологии, разработени специално за индустриалната
сигурност, вземането на пример
от най-добрите производствени
практики и целенасочените усилия
в тази посока, е вариантът да
бъде намален рискът от атаки
срещу системите за производство.
Рисковете за сигурността и
изискванията в тази насока за
една индустриална система за
управление (ИСУ) могат да се различават значително от тези за
една чисто информационна (IT)

система. В резултат на това
стратегиите и технологиите,
необходими за обезопасяването на
производствени системи, са много по-различни. Например в една
типична IT стратегия за сигурност вниманието е насочено преди всичко към конфиденциалността и необходимите средства за
контрол на достъпа. От друга
страна, главната грижа на сигурността в ИСУ е поддържането на
нормалното функциониране и изправността на всички компоненти на системата. Поради това,
технологии като криптирането
например, могат да бъдат разглеждани като непродуктивни в
условията на производствената
среда, тъй като могат да направят отстраняването на повреди
по мрежата по-сложно и да намалят експлоатационната готовност на цялата система. Не всички решения за информационна сигурност обаче са неподходящи за
използване и в индустриалните
системи. Проучвания в големи нефтени компании са показали, че 90%
от методите им за IT сигурност
вършат добра работа и при системите за управление на технологични процеси. Отговорът на въпроса доколко да се ползват тези методи, се крие в ясното разбиране
на разликите между експлоатационните предпоставки в производството и тези в света на информационните технологии. И след
като това се изясни точно, практиките за IT сигурност трябва да
се преработят, за да се ползват
правилно и в производството. За
всичко това по-скоро се изисква
екипна работа и тясно сътрудничество между IT и КИП и А специалистите, а не буквално разчитане на процедурите за IT сигурност.
Това се отнася и до всички участници в производствения процес,
които също трябва да работят
съвместно по въвеждането на найдобрите практики и по разработката и внедряването на иновативни решения в областта на сигурността. Независимо от трудностите и неудобствата, инвестирането в сигурността на промишлените мрежи е не само проява на
отговорност, но е и необходимост
за проекти с особено важно предназначение.

юли-август 2015

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юли-август 2015

55

осветление

IP защита на LED
осветители
П

ри покупката на светодиодни
осветители, особено за индустриални приложения, основни критерии за
избор са безопасността и качеството на продуктите, тяхната надеждност и дълговечност. На пазара се
предлагат много модели и видове
сравнително еднотипни светодиодни осветителни тела, което затруднява избора. В зависимост от изискванията и условията на конкретното приложение е добре да избираме
LED осветителите според техния IP
клас на защита. Ето защо е важно
да сме наясно каква защита на изделието гарантира съответният клас.
от условията.

Какво представлява IP
IP е международна класификация на
степента на защита на различни
битови, търговски и промишлени
електрически устройства, включително осветителни тела, в съответствие със стандарта IEC 60529.
Абревиатурата IP означава Ingress
Protection - защита срещу проникване, както в много случаи се интерпретира, или International Protection –
международна класификация на степените на защита.
IP степента на защита на едно изделие показва гарантирания клас на
защита срещу проникване на различни обекти в корпуса му (при случаен
допир с пръсти, при контакт с прах,
вода или влага и др.). Този стандарт
има за цел да осигури на потребителите по-подробна информация за защитата на продукта, освен традиционните характеристики „влагоустойчив“ или „прахозащитен“. Така те
ще бъдат наясно при какви условия
може да бъде експлоатиран закупеният осветител или какви осветителни тела е необходимо да се осигурят
за дадено приложение в зависимост
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Каква информация ни дава
IP класът на защита на
осветителите
Класът на защита типично се
изписва върху етикета на осветителните тела и съдържа буквите IP,
следвани от две или три цифри.
Първата цифра на IP класа отразява
степента на защита срещу проникване на твърди обекти/чужди тела,
както и риска от достъпа им до
опасни (под напрежение, например
електрически проводници) части на
осветителното тяло. Втората цифра изразява степента на защита на
оборудването в корпуса срещу влага. Ако на мястото на двете цифри
има Х, това означава, че или корпусът не е изпитван, или че наличните тестове са неприложими.
Комбинацията от двете цифри
показва доколко лампата отговаря
на изискванията на дадено битово,
търговско или промишлено приложение. Значенията на всяка цифра са
дефинирани подробно в стандарта.
Например един електрически
цокъл с клас IP22 е защитен срещу

проникване на прах и чужди тела и
няма нито да се повреди, нито да
престане да бъде безопасен по време на тест, при който осветителното тяло е изложено на вертикално (или почти вертикално) капеща
вода.
IP степента на защита трябва да
се има предвид при монтаж на осветителното тяло на закрито и на открито, когато има наличие на влага
или вода - например в баня или кухня.
Ако лампата е монтирана под козирка, тя може да е от клас IP44, но ако
е изцяло на открито, ще е най-добре
защитена, ако е от клас IP65 или повисок.

IP защита на LED лампи и
светодиодни ленти
Защита от прах и чужди тела
IP класът на защита при светодиодните осветители се дефинира
подобно на конвенционалните осветителни тела. На първа позиция в
дву-/трицифрения код може да бъде
поставена цифра от 0 до 6, която
означава степента на защита срещу проникване на твърди обекти
(чужди тела, включително прах) в
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корпуса на осветителя. Означенията
имат следните определения:
0 – Няма защита.
1 – LED осветителят е защитен
срещу проникване на твърди обекти
над 50 mm (напр. при случайно пипане с ръка).
2 – Защитен срещу проникване на
твърди обекти над 12 mm (напр.
пръсти).
3 – Защитен срещу проникване на
твърди обекти над 2,5 mm (напр.
инструменти и кабели).
4 – Защитен срещу проникване на
твърди обекти над 1 mm (напр. инструменти, дебели и тънки кабели).
5 – Защитен срещу проникване на
прах - с ограничено проникване (без
вредни наслагвания).
6 – Напълно защитен срещу прах.
Защита от навлизане на влага и
вода в корпуса
На втора позиция може да бъде
поставена цифра от 0 до 8, показваща степента на защита срещу влага, вода и течности, със следните
значения:
0 – Няма защита.
1 – Защитен срещу вертикално
падащи капки вода.
2 – Защитен срещу директно напръскване с вода с отклонение до 15°
спрямо вертикалната ос
3 – Защитен срещу директно напръскване с вода с отклонение до 60°
спрямо вертикалната ос
4 – Защитен срещу напръскване
от всички посоки – допуска се ограничено проникване.
5 – Защитен срещу водни струи
под налягане от всички посоки – допуска се ограничено проникване.
6 – Защитен срещу силни струи
вода - например за използване на корабни палуби. Допуска се ограничено
проникване.
7 – Защитен срещу ефекта от
временно потапяне във вода на
дълбочина от 15 cm до 1 m.
Продължителност на теста 30 минути.
8 – Защитен срещу потапяне във
вода под налягане за дълги периоди
от време.
Например LED осветител с клас
IP68 означава: 6 (напълно защитен
срещу прах), 8 (защитен срещу потапяне във вода под налягане за
дълги периоди от време) = осветителят е напълно водонепроницаем.
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IP в промишленото LED
осветление
За промишлено светодиодно осветление във влажни и корозионни
среди IP65 е минималният желан клас
на защита за външно осветление; LED
лампи с рейтинг IP69K могат да устоят на вода с високо налягане (от
78 до 95 атмосфери) при висока температура (80 °C). Осветители с клас
минимум IP67 са подходящи за сурови
условия на открито и закрито.
Съществуват и различни видове
арматури или корпуси, в които LED
светлоизточниците се монтират.
Светодиодното осветление в много
приложения в индустрията е от матричен тип. Типичен представител са
жълтите или бели матрици от миниатюрни LED модули с рефлектор с
квадратна форма или форма на конус,
който насочва светлината. Срещат
се и отделни светодиодни крушки,
както и светодиодни пури, използвани като заместител на луминесцентните лампи. IP защитата се определя комплексно – за светлоизточниците и за корпусите, в които са
монтирани.

Значение на дизайна
Качеството на електрониката и на
захранването на светодиодните лампи също оказват влияние върху експлоатацията им, особено в промишлени
условия. Най-устойчивите индустриални LED лампи използват драйвери и
комбинации от драйвери и електрозахранвания. Корпусите им са разнообразни по форма и изработка, както и
материалите, IP характеристиките,
покритията. При тях се използва усъвършенствано управление на захранването и електрониката, както и различни технологии за монтаж според
конкретното приложение.
Подобно на всички други изделия,
предназначени за използване в тежки индустриални условия, светодиодните лампи трябва да са изработени от материали, които не корозират, (като лят алуминий и
неръждаема стомана 304 или 316);
да разполагат с кабелни накрайници
за свързване с клемите (вместо гумени пръстеновидни шайби), а поликарбонатните лещи да са изработени от устойчиво на удар стъкло.
Препоръчителен е изборът на светодиодни осветителни тела с клас
на защита IP65 и IP69K.
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Последният модел
конектор на R&M
България се произвежда
в новоизградено чисто
помещение
О

т март месец тази година в
производството на Райхле и Де-Масари България Пръдакшън (R&M България) функционира новоизградено чисто помещение за работа на нова производствена линия - „FO field“. В нея
се произвежда най-новият конектор
на R&M, който се свързва директно
с кабела без сплайсване с помощта
на специален гел.
„Помещението не е сертифицирано от външна организация, но покрива всички стандарти, необходими за
правилното му функциониране. За
осигуряване на изискванията към
процеса на производство на продукта

в помещението се
поддържа клас на
чистота ISO-7
според стандарт IEC-14644-1", заявяват от фирмата.
Класът на чистота в помещението е постигнат с въвеждането на
редица технически и организационни мерки, част от които са нова
вентилационна система, специални
продукти и покрития, вложени при
извършване на строително-монтажните работи, подходящо облекло за
служителите и специфичен режим
на достъп до помещението.
„Достъпът на външни лица до чистото помещение е сведен до абсолютния минимум – такива не се
допускат. Има витрина, през която
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може само да се наблюдава как се
извършва работният процес“, разказват от R&M България.
За да се елиминира рискът от
внасяне на външни замърсители в
помещението,

персоналът в
производството
използва две съблекални
„В първата служителите свалят
личните си дрехи, обличат работни
престилки, каквито използваме и в
другите ни производства, и обуват
работни обувки сабо. Във втората
съблекалня свалят тези престилки и
обличат специален гащеризон, който
има ластици на ръцете и краката, за
да се избегне попадането на всякакви замърсители като синтетични
конци от дрехи или прах. Сменя се
сабото с ново, а на главата се поставя предпазно боне“, обясняват от
фирмата.
Що се отнася до микроклимата,
атмосферното налягане в чистата
стая е по-високо от това на обкръжаващата го среда, отново с цел избягване на замърсяване при отваряне на
врата. Температурата в помещението е постоянна - 22 градуса, независимо от външните колебания.
Влажността на въздуха се поддържа
между 40% и 60%.
От съществено значение за условията в чистото помещение са инсталираните системи. „Новата вентилационна система е окомплектована с HEPA (high-efficiency particulate

arrestance) филтри клас H11, както и
с предфилтри от по-нисък клас. За
постигане на желаните нива на чистота според стандарта

вентилационната
система осигурява 10кратен обмен на въздуха
в помещенията, както и поддържане
на по-високо (10 Pa) налягане в сравнение с входната зона“, информират
ангажираните с реализацията на
проекта специалисти от фирмата.
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Материалите, използвани за покритие на пода, стените и тавана,
са с антистатични свойства.
За повишаване на чистотата при
производството на продукта върху
работните маси и оборудване са
поставени допълнителни съоръжения
Flow box, чрез които се постига абсолютно чиста среда на работа –
клас ISO 5 (липса на частици, замърсяващи въздуха).
„В системата Flow box e вграден
HEPA филтър от висок клас H14 и
нагнетателен вентилатор с голям
дебит. Чрез

допълнителното
очистване на въздуха в
помещението
посредством
технологията Flow box
и концентрирането на въздушния
поток към работната точка се постига абсолютно чиста среда. Планираме да използваме допълнителни
съоръжения от типа Flow box над
работните места и съоръжения и в
производство на оптични кабели,
както и в производство на платформи“, уточняват от R&M България.
Материалите, които се влагат за
производство на продуктите, се
внасят в помещение за предварително почистване през т. нар. material
lock ( херметично уплътнена кутия с
две врати). „В това помещение се
осъществява почистването им с
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помощта на специализирана миялна
машина, в която се използват химически препарати. Вече измитите
материали се преместват в помещението, в което се намира производственото оборудване, след което се
влагат в продукцията. Готовата
продукция също се изнася чрез системата material lock.

Осъществяваме
постоянен мониторинг
на показателите
определящи степента на чистота
чрез специализирани измервателни
уреди“, разказват от офиса на компанията. В производствата, за които изискванията по отношение на
процеса не са толкова строги, се
поддържа клас на чистота ISO-8 според стандарт IEC-14644-1. В тези
помещения също се осъществява
ежедневен мониторинг на показателите, определящи степента на чистота.
„За да гарантираме липса на отклонения във високото качество на
всеки един продукт, който доставяме на нашите клиенти, разчитаме
на измервателно, аналитично и производствено оборудване от най-висок клас, доставено от производители, които са световни лидери във
съответната област. Сред тях са
Optotest, Data-Pixel, Mettler Toledo,
Schleuniger, Mitutoyo, Schmidt“, добавят от R&M България.
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Инженери на R&M, в сътрудничество с експерти от партньорска
фирма,

разработват специален
производствен процес и
апаратура
идеите за които са заимствани от
прецизната обработка на висококачествени диаманти. „Уникална за
този вид индустрия е специално проектираната от инженери на R&M в
екип със специалисти на една от
горепосочените компании апаратура, която гарантира повторяемост
на добрите резултати не само при
измервания в производствени условия, но и при влагането на продуктите от клиентите ни в комуникационни мрежи“, разкриват от фирмата.
По отношение на инвестиционната си политика от R&M България
споделят: „Всички тези инвестиции
и усилия са с цел крайните изделия на
R&M не само да покриват, но и да са
с много по-добри показатели от утвърдените световни стандарти за
този вид продукти.
Към настоящия момент Райхле и
Де-Масари България Пръдакшън не
планира допълнителни инвестиции в
посока чисти помещения, но в зависимост от интензитета на работа
във вече изграденото и работещо
помещение бихме могли да обмислим
бъдещи инвестиции“.
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Продукти и решения
за чисти помещения
Интересни актуални предложения на българския пазар

Биотехлаб e доставчик на чисти стаи и
комплексни решения за контролиране
параметрите на околната среда
Фирма Биотехлаб, покрай основната си лабораторна
дейност, през последните години се доказва като ключов играч в доставката и инсталирането на чисти помещения на регионално ниво. Квалифицираният ни екип,
в пряко сътрудничество със своите клиенти и съобразявайки се изцяло с конкретните производствени дадености и нужди, е реализирал редица цялостни реконструкции и разширения на фармацевтични обекти, но също
така е осъществил и комплексното изграждане на немалко на нови цехове и производствени площи, започвайки от проектна фаза.
Осланяйки се на натрупания теоретичен и практически опит, както и на непрестанното проучване на предлагането на световния пазар на нови технологии и модулни конструкции за изграждане на чисти стаи, успяхме да постигнем успешно техническо комбиниране на
конструктивни модулни елементи на различни производители, без това да се отрази на качеството на изпълнение и на функционалността на крайния продукт. По този
начин за всеки отделен клиент, без компромиси в качеството и при пълно съответствие с европейските GMP
норми, успяхме да постигнем и осезаема оптимизация на
финансовите параметри на проектите.
Предлаганите от нас услуги обхващат и абонамент-
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на поддръжка на системите за осигуряване на контролирани параметри на околната среда, както и подготовка
за и съдействие при външни (и вътрешни) одити.
Макар основната ни целева група да е фармацията,
можем да изтъкнем успехи и в областта на силовата
електроника и медицинските изделия. За Цератизит
България (Plansee MW), Габрово, извършихме концептиране и изграждане на чисто помещение клас ISO 6. По
поръчка на Тексан Медикал (Sengewald Klinikprodukte) извършихме проектиране и реконструкция на цех за производство на текстилни медицински изделия в Сандански.
Разковничето на успеха ни в тези „нестандартни“ случаи е желанието и готовността ни да съдействаме при
предпроектните проучвания и разработката на идейния
проект за постигане на оптимално съотношение „инвестиция-ефект“.
Доказателство за качеството и надеждността на
услугите ни е лоялността на нашите клиенти като Джи
И Фармасютикълс, Чайкафарма, Фортекс Нутрасютикалс,
Балканфарма-Разград, Адифарм, Рамкофарм, които нееднократно са се доверявали и продължават да се доверяват на нашето комплексно и компетентно обслужване.
С оглед на бурното развитие на този специфичен
сегмент през последните години в началото на 2015 г.
ръководството на фирма Биотехлаб взе решение да
обособи дейността си, свързана с т. нар. чисти стаи, в
отделна специализирана фирма – Биотехклийн. Новите,
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а и част от текущите, обекти вече се обслужват от
тази нова, тясно фокусирана структура в рамките на
Биотехлаб.

Христо Факиров, управител на фирма Биотехлаб

Индивидуално проектираните системни
решения на GEA покриват най-строгите
изисквания
Чистите и свръхчистите помещения поставят някои
от най-сложните предизвикателства към обработката
на въздуха. Те налагат много строги стандарти за компетентност, както и нуждата от специфичен опит.
Такива помещения се срещат при производството на
полупроводници, във фармацевтичната индустрия, в
химическата промишленост, медицината, оптичните и
лазерни технологии и др. Тези отрасли включват допъл-
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нителна обработка на биологични, химически и технически продукти в затворени помещения с високочувствителни производствени техники. Процесите изискват
пълна липса на прах и други частици във въздуха в помещението при производството.
Чистите помещения на GEA отговарят на всички
международни стандарти и ISO класификации за чисти
помещения. Системите на компанията дават възможност на потребителите точно да съгласуват всички
важни параметри с нуждите на съответния производствен процес и да осъществяват системен контрол и
пречистване на въздуха в помещението. Тези системи
позволяват прецизно наблюдение и контрол на налягането на въздуха, температурата и относителната влажност. Те елиминират наличието на фин прах, частици,
бактерии, патогени и т. н. от продуктите и процесите.
Ние покриваме целия процес на обработка и филтриране на въздуха при системите за подаване и извличане
на въздух. Предлагаме на нашите клиенти задълбочените си познания за обработката на въздуха в помещенията и филтърните технологии. В резултат на това
можем да предложим високоефективни цялостни решения за процесите с енергийно ефективна технология,
оптимизирана за конкретния сектор и приложение. Ефективните системи за топлообмен GEA и надеждните
филтърни системи GEA с нисък пад на налягането осигуряват значителни икономии на енергия.
В допълнение, доставяме цялостни готови решения:
от строителни елементи (стени за чисти помещения,
стенни панели, решетъчни таванни модули, таванни
филтри и панели, прозорци, врати и тавани с ламинарен
поток, включително разработването и монтажа на
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съоръжения на клиента) до следпродажбено обслужване.
Чистите помещения на GEA са подходящи за всички
сектори на промишлеността: биотехнологии, химия,
фармацевтика, производство на полупроводници, промишлено производство, болници и лаборатории, производство на храни и напитки и др.
Строителните елементи в чистите помещения GEA
включват стени, изградени от панели тип „сандвич“ с
дебелина 60 мм, по избор със защита от рентгенови
лъчи. Възможно е обличане на съществуващи стени за
изпълнение на изискванията за чисти помещения. Предлагаме прозорци в различни размери, специално проектирани за индивидуално приложение, с много възможности
за разположение; по избор с пожароустойчивост. Вратите са достъпни във версии на панти и плъзгащи се, с
механично или автоматично задействане, единични или
двойни, с остъкляване, със система за заключване GEA,
по избор със защита от рентгенови лъчи. Окачените
тавани са подходящи за безлуфтов монтаж на осветителни тела и вентилационни компоненти, проектирани
за налягане до 40 Pa.
Чистите помещения на GEA са от най-високо качество, правят се по поръчка и са с възможност за максимална персонализация спрямо изискванията. Тези системи се изграждат в зависимост от индивидуалните приложения и се доставят като цялостни системи. Инсталацията им е много проста.

Евгени Севов, управител на фирма Евис ООД

Продуктите на S+S Regeltechnik
намират широко приложение в чисти
помещения
S+S Regeltechnik е водещ в Европа производител на
иновативна сензорика за измервателна, управляваща и
регулираща техника в областта на сградната автоматизация и машиностроенето. Ивиди Инженеринг e официален партньор на фирмата за България.
Продуктовата гама на S+S Regeltechnik обхваща голям
спектър от високопроизводителни прецизни датчици,
регулатори и превключватели за отопление, климатизиране и вентилация, хладилна техника и техника за свръхчисти помещения, регулиране на поток и гранични стойности, както и регистриране на светлина и движение.
Мултифункционални измервателни преобразуватели
за различни приложения – датчиците и регулаторите, са
създадени да отговарят на най-стриктните изисквания,
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независимо дали са предназначени за музеи, болници,
хотели, училища, спортни съоръжения, автокъщи, монтажни халета, електроцентрали, рафинерии и др.
Акцент в портфолиото продукти на S+S Regeltechnik
за чисти помещения е мултифункционалното устройство за измерване на влажност и температура в помещенията HYGRASGARD RFTF. Уредът измерва, с помощта на дигитален и устойчив датчик, надеждна и точна
относителна влажност и температура на въздуха и
преобразува измерените стойности в нормален сигнал
от 0-10 V или 4...20 mA. HYGRASGARD RFTF намира приложение, както всички датчици и трансмитери за влажност от серия S+S HYGRASGARD, в приложения, в които възниква влага – влага по тавана, конденз и др.
Уредът е подходящ и за измерване на абсолютна влажност в компресори. Датчиците имат съществено приложение в хладилната, климатичната, вентилационната и техниката за чисти помещения. Също така са
незаменими и при чувствителни среди като болници,
музеи, лаборатории, разпределителни (комутационни)
шкафове и оранжерии. HYGRASGARD RFTF покрива области на измерване на относителна влажност от 0 до
100% и работни температури от -35 °C до +80 °C в
широк спектър от технически и стандартни приложения.
От тази година датчиците за влажност се произвеждат и като щепселни датчици, както другите многостранни продукти HYGRASGARD. Предлагат се външни
датчици за влажност или канални датчици за влажност.
При дефектирал датчик не трябва да се спира производството, той може да бъде подменен без специални познания.
Друго актуално предложение на S+S Regeltechnik е стабилният терморегулатор за чисти помещения Thermasreg
RTR-S014. Той е предназначен за 2-канално независимо
регулиране, разполага с LED индикация и 3-стъпално позициониране за вентилатори. Приложенията му включват:
хладилна техника, климатична техника, вентилационна
техника и чисти помещения; хранително-вкусова и фармацевтична индустрия; болници, производствени халета
и музеи; лаборатории, офиси, EDV помещения и разпределителни шкафове; оранжерии и метрология.
S+S Regeltechnik притежава сертификат за качество
„Made in Germany“, както и сертификати за сътветствие с най-разпространените международни стандарти в областта от доказани световни сертифициращи
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организации: TUV-Zertifikate IS-TAF, DIN-Zertifikate, GostZertifikate и ISO-Zertifikat.

инж. Иван Боев, Ивиди Инженеринг ООД

Предлагаме широка гама броячи на
частици за чисти помещения от
Lighthouse
С развитието на всички сфери на индустрията през
70-те и 80-те години на миналия век и навлизането на
ново направление в промишлеността – технологии в
чисти производствени помещения, се установи, че найважният параметър за определяне чистотата на въздуха в производственото помещение е концентрацията
на частици. Тази концентрация беше дефинирана като
размери и брой в специален стандарт.
Използването на броячи на частици за контрол на параметрите в чистите помещения се узакони в комплекса
от стандарти ISO 14644. Броячи на частици се оказаха
нужни в множество сфери и в големи мащаби. Появиха се
десетки производители, които предлагаха голямо разнообразие от модели. В началото броячите на частици бяха
огромни по размери и изключително тежки. С развитието на технологиите те преминаха през няколко поколения и днес вече са малки, леки и удобни за носене и работа.
От множеството производители на пазара останаха само
няколко фирми, основно американски.
Една от първите компании, която започна производство на броячи на частици, достойни да бъдат наречени
представители на новото поколение уреди, е американската Lighthouse Worldwide Solutions (накратко наричана
Lighthouse). През годините компанията затвърди своята
роля като лидер на пазара. В България тя се представлява
от Це Це Ес-България. Lighthouse е единственият производител на броячи на частици, който в лицето на нашата
фирма има оторизиран сервиз за техническа поддръжка,
ремонт и ежегодна калибровка (съгласно ISO 14644-3) на
апаратурата, която е продадена в страната.
Гамата от разнообразни броячи на частици, производство на Lighthouse, задоволява всички изисквания на клиентите от различните производствени сфери за контрол във всички класове чистота от ISO 1 до ISO 9. Тя
обхваща ръчни броячи на частици (модел Handheld) за
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вътрешен контрол на лаборатории и помещения от
класове 6, 7, 8 и 9. С цветен дисплей и дебит на пробовземане 0,1 кубичен фут (2,8 л/мин), те могат да измерват в до 6 канала различни размери частици. Предлагат
се и портативни броячи на частици (модел Solair). Това
е най-използваният брояч за контролни измервания и
класификация на чисти помещения, за контрол на НЕРАфилтрите. Той може да измерва частици от 0,1 микрона и има вариант на измерване от 0,1; 0,2; 0,3 и 0,5
микрона големина на частиците до 100 микрона в 6 или
8 канала. Корпусът му може да бъде дезинфекциран, може
да работи и с батерия. Има памет за 3000 записа и
данните в защитен вид могат да се прехвърлят на компютър или на флаш-памет.
Каталогът на Lighthouse включва и сензорни броячи за
постоянно измерване-мониторинг (модел Remote). Достъпни са във варианти с праг на чувствителност от
0,1; 0,2; 0,3 и 0,5 микрона при 0,1 или 1 кубичен фут дебит
на пробовземане. Те имат токов изход 4-20 mA и модули
за RS-485 и Ethernet връзка. Броячите са леки, с малък
размер, не влияят на производствения процес и осъществяват надежден непрекъснат контрол във всички критични точки на всяко чисто помещение.
За покриване на изискванията на стандарта по отношение на микробиологичен контрол в условия за постоянен контрол-мониторинг фирма Lighthouse предлага дистанционни микробиологични пробовземачи модел Remote
Active Count RAC, които са изключително важни за фармацевтичните производства.

Анелия Огнянова, управител на Це Це Ес-България
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платена публикация

Специализирани платформи
за екструдиране във
формоващата индустрия
Ïåðñîíàëèçèðàíè ðåøåíèÿ çà âñÿêî ïðîèçâîäñòâî
От близо четири десетилетия
W. Muller GmbH, Тройсдорф е синоним
на основополагащи технологии в областта на формоването на пластмаси чрез издуване. Немската семейна
компания с дъщерно дружество в САЩ
разработва специализирани решения
според потребностите на клиента за
производството на кухи пластмасови
изделия, включително еднослойни и
многослойни системи. Портфолиото
на компанията обхваща екструдерни
глави с възможност за леене на до 7
слоя материал с различни диаметри и
форми на дюзите, предназначени за
производството на широк набор от
издувни пластмасови изделия, както
и специализирани индустриални платформи за екструдерно оборудване, проектирани според изискванията на
всяко конкретно приложение.

W. Muller предлага богата гама от
платформи за екструдиране с индивидуален дизайн, отговарящи на най-специфичните изисквания на клиентите.
Опитните експерти на компанията
ще ви посъветват при избора на найподходящото решение и ще ви консултират в етапите на планиране и проектиране.
Кратките срокове за доставка
гарантират висока гъвкавост и възможност за адекватен отговор на
всяка промяна на пазара. Производителят гарантира минимизиране
на производствените загуби посредством лесното и бързо внедряване
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и пускане в експлоатация на новите платформи.
Налице са също предпоставки за
модернизиране на съществуващо оборудване, което пести средства и позволява адаптиране на по-стари машини към актуалните изисквания на пазара. Възможно е повишаване опциите на оборудване за еднослойно формоване на пластмасови опаковки чрез
издуване до многослойна система.

"Постоянно нарастващото търсене на нови технологии за опаковане
увеличава натиска върху формоващата индустрия. Компаниите, които
искат да останат конкурентоспособни, да подобрят качеството на опаковките и да спестят от разходите
за материал, могат да модернизират
наличното си оборудване с платформа и контролна система от ново поколение", коментира Бригите Мюлер,
мениджър на компанията.
"Контролерите днес са ядрото на
всяка машина. W. Muller използва собствена контролна система, разработена специално за модернизиране на
еднослойни в многослойни машини за
формоване. Системата MERC е проектирана да отговаря на специфичните изисквания на клиентите. Решението е снабдено с инструменти за лесно програмиране и визуализация и повишава удобството и надеждността
на машинните операции", пояснява
Кристиян Мюлер, технически директор на компанията.
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Като част от портфолиото услуги W. Muller предлага възможност за
инсталиране на модем за отдалечена поддръжка с достъп до безжична
мрежа, който гарантира на клиентите навременно и надеждно обслужване по всяко време.

W.Muller е дългогодишен производител и доставчик на решения в областта за Източна Европа. През лятото на
2014 г. компанията избра за свой търговски представител и партньор в България ситуираната в Калековец фирма
Юенг БГ с управител Ясен Щерев. Целта е разширяване на дейността в страната и гарантиране по-високо качество в обслужването на региона.
Повече за W. Muller можете да намерите на: www.w-mueller-gmbh.de
Партньор за контакт: Торстен Бунг;
E-mail: t-bung@w-mueller-gmbh.de

За контакти в България:
Ясен Щерев, Юенг БГ, Калековец
Тел.: +359 (0) 3124 2284
GSM: +359 (0) 888 733 730
Факс: +359 (0) 3124 2279
E-mail: sterev.j@jueng-bg.com
Web: www.jueng-bg.com
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машини

Едноколонни
обработващи
центри
Е

дноколонните обработващи
центри са едни от най-често използваните в машиностроенето. Общото при тях е колоната - вертикален
корпусен детайл, върху който са
оформени направляващи за движението по една от линейните оси на машината.
Исторически това са първите
компановки на появилите се в края
на 50-те години обработващи центри. Базират се на широко разпространените по онова време едноколонни фрезови, пробивни и най-вече разстъргващи машини. Днес едноколонните обработващи центри имат
контрапункт в лицето на различни
видове портални и безколонни ком-
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пановки, но редица техни предимства им отреждат значителен дял
в съвременния машинен парк.

Основни характеристики
Според броя на осите машините
биват 3-, 4- и 5-осни. 3-осните притежават работни движения по три
линейни оси (X, Y, Z) и са предназначени за едностранна обработка на заготовката. Чрез добавяне на една
или две кръгови оси се получават 4и 5-осни машини за многостранна
обработка.
Корпусните детайли на носещата
система са отливки от високояк
виброгасящ чугун, по-рядко от полимербетон. В задвижванията се използват асинхронни и синхронни двигатели. Шпинделът, в който се закреп-

ва режещият инструмент, се
свързва с главния двигател директно, с ремъчна предавка или се изпълнява като мотор-шпиндел. Линейните
оси са със сачмено-винтови двойки,
а за постигане на високи скорости и
ускорения се предпочита линеен двигател. Кръговите оси (въртящи и
наклоняващи) се задвижват директно от високомоментни безкорпусни
двигатели или чрез междинна червячна предавка. Системите за ЦПУ позволяват диалогово програмиране на
работното място в цеха, като запазват опцията си и за класическото
ISO-програмиране. 5-осните машини,
на които се обработват сложни
обемно-профилни повърхнини, изискват задължително CAM-програмиране.
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машини
Концепцията на едноколонната
компановка се използва както при
машини от най-малкия типоразмер,
така и до свръхголеми уникални центри. Но най-характерната приложна
зона на едноколонните обработващи
центри е средният типоразмер (400,
500, 630 mm).
Най-важните фактори, определящи приложимостта на едноколонните машини, са компановката и съпротивителните свойства. От тях
произтичат основните им потребителски свойства - технологични
възможности, точност, производителност, цена, заемана производствена площ и др.

Хоризонтални
едноколонни
обработващи центри
Хоризонталните обработващи
центри са предпочитани в техните
4-осни изпълнения, които дават
възможност за обработка на сложни
корпусни детайли, включващи челно и
контурно фрезоване на джобове и
острови с различна конфигурация, цялостна обработка на отвори. Инструменталният магазин е верижен, с
голяма вместимост, достигаща до
150 гнезда, смяната е с автооператор. При смяната на заготовките се
предпочита двупалетна станция, порядко - многоместен палетен магазин.

Т-образни компановки
Компановките с Т-образно тяло са
класически. В съответствие с тях се
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Фиг. 1. Едноколонни хоризонтални обработващи центри.

изграждат повечето от произвежданите модели. Прилагат се предимно
при машини от среден типоразмер,
като в отделни случаи се използват
и при долния сегмент на големия
типоразмер. Общата философия е
изразена най-добре в 4-осната компановка, показана на фиг. 1а. Движението на заготовката е съсредоточено само върху една линейна ос, изпълнявано от шейната Х. Другите
две линейни движения се извършват
от работните органи, носещи инструмента: колоната се движи по ос Z,
а шпинделната кутия - по ос Y. Колоната представлява затворена ососиметрична рамка, към която са монтирани направляващите по ос Y.
Шпинделната кутия е вградена в
колоната. Върху шейната Х е разположена въртяща маса (ос В), която в
повечето случаи е NC-управляема, но
може да бъде и индексираща. Чрез нея
се осигурява 4-странна обработка,

юли-август 2015

която се оказва достатъчна за повечето корпусни детайли. Компановката е удобна за реализиране на автоматична смяна на заготовките, найчесто във вид на челно разположена
двупалетна станция.
При по-тежките машини, с цел
избягване на честото придвижване
на големи маси, каквито са колоната и шпинделната кутия, се добавя
една спомагателна ос W, успоредна
на ос Z, но компановката остава 4осна. Позициониращото движение по
ос W се извършва от колоната, а
оперативните движения по ос Z - от
пинолата на шпиндела.
За обработване на голямогабаритни заготовки, въртящата маса
се вгражда в правоъгълна работна
маса. В този случай може да се реализира само 3-осна обработка. При
заготовки, вписващи се в габарита
на вградената въртяща маса, се изпълнява пълноценна 4-осна обработ-
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машини
ка. При 5-осните машини шпинделът
се наклонява по ос А, а по ос В - въртящата маса.

Обърнати Т-образни
компановки
Това са сравнително нови компановки- 4- и 5-осни. На фиг. 1б е показана 5-осна машина. Кръговите оси
се изпълняват от комплект въртяща (ос С) и наклоняваща (ос А) маса
тип люлка, който получава движение
по ос Z. Ангажират се при по-малките до средните типоразмери. Потребителите ги предпочитат все
по-често, тъй като имат предимства, свързани с автоматичната
смяна на инструментите и заготовките - отсъствието на движение на
колоната по ос Z способства за намаляване на времето „от стружка
до стружка“ при автоматичната
смяна на инструментите, а наличието на незаето пространство около
шейната Z (челно и две странични)
дава свобода за различни конструкторски реализации на системата за
автоматична смяна на заготовките.
При заменянето на кръговите оси с
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Фиг. 2. Едноколонни вертикални обработващи центри.

шейна Z се реализира редкият случай
в практиката - 3-осна хоризонтална
машина. За 5-осна обработка на потежки заготовки предимство се
дава на изпълнението с въртяща
маса и наклоняваща шпинделна глава.
Обработката на тежки и голямогабаритни заготовки се възлага на
машините с неподвижна маса. При
тях заготовката не извършва движения по осите X, Y и Z. В някои случаи машината се оформя като отделен модул, включващ работните

органи, които се движат по линейните оси. Това дава свобода на потребителя в избора му на конфигурация на възела, съдържащ масата.
Поради тази причина компановката
е подходяща за гъвкави автоматизирани модули и системи - притежава висока степен на независимост
от спецификата на системата за
транспортиране на заготовките.
Компановката на фиг. 1в е 4-осна и
се използва при машините от горния сегмент на средния типоразмер.
За повишаване на динамиката се
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прилага решение, при което движението по ос Z се
изпълнява не от колоната, а от пинолата на шпиндела.
В практиката се срещат и хоризонтални обработващи със странично разположение на шпинделната кутия
- подобие на конвенционалните хоризонтални пробивноразстъргващи машини. Това решение се използва при
голямогабаритните и уникалните хоризонтални машини. Към вертикално движещата се шпинделна кутия обикновено се монтира кабина за оператора и двете извършват общо линейно движение по ос Y, което дава
възможност за удобно наблюдение, настройване и коригиране на процеса на рязане.

Вертикални едноколонни обработващи
центри
Предимството им се състои в сравнително добрите показатели на съпротивителните им свойства, в
тяхната компактност, която определя малката заемана производствена площ, в по-ниската цена, елиминирането на провисването на инструменталния комплект
под действието на собственото му тегло. Подходящи
са за обработване са детайли от типа плоча, фланец,
т. е. детайли с неголяма височина, докато дължината и
широчината им могат за бъдат значителни. Могат да
се обработват различни детайли със сложни обемнопрофилни повърхнини като щампи, пресформи, лопатки
за турбини, монолитни турбинни колела, медицински и
дентални импланти. Малките типоразмери се използват за производството на детайли за финомеханичната техника (часовници, измервателни уреди). Инструменталният магазин обикновено е с малка вместимостдо 30 гнезда. Предлага се тип „барабан“ с автооператор и тип „чадър“ без автооператор.
Шпинделната кутия е разположена със силно изразена
конзолност извън колоната. Така се осигурява голямо
разстояние на оста на шпиндела от колоната и достъп
на инструмента до произволна точка от работната
повърхнина на масата. Това същевременно е и недостатък от гледна точка на статичната стабилност,
защото създава голямо рамо на силите на рязане. Изпълняват се с неподвижна и подвижна колона.

С неподвижна колона
Срещат се в два варианта - с направляващи за вертикално движение и с направляващи за хоризонтално движение. Обработващите центри с колона, върху която са
монтирани направляващи за вертикално движение, се
изпълняват по принципа на кръстатата маса - заготовката се движи в хоризонталната равнина по осите X и
Y, а шпинделът с режещия инструмент - по вертикалната ос Z. Тази 3-осна компановка се използва от почти
всички производители на вертикални обработващи центри и би могла да се определи като класическа за този
тип машини. От нея лесно се преминава към 5-осна машина с въртяща маса (ос С) и наклоняваща шпинделна
глава (ос В). 4-осна машина се постига чрез добавяне на
въртяща маса с хоризонтална ос (ос А) (фиг. 2а).
Машините, при които направляващите са разположени хоризонтално върху колоната, позволяват движение
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машини
по тях на шейната по ос Y, а върху
тази шейна по ос Z се движи шпинделната кутия. Заготовката изпълнява само едно движение - хоризонталното по ос X. 3-осната машина е подходяща за по-тежки заготовки, отличава се с много добра статична стабилност и динамика на
движенията. Това я прави предпочитана и за реализация на 5-осни машини - с добавяне върху шейната по ос
Х на въртяща маса (ос А) и към шпинделната кутия на наклоняваща шпинделна глава (ос В) (фиг. 2б). Тази компановка се използва при обработката на лопатки за турбини. Ако масата е напълно неподвижна, а движенията по 5-те оси се изпълняват от
шпиндела (кръговите оси- наклоняваща и въртяща шпинделна глава), машината става подходяща за тежки
детайли.

С подвижна колона
Предлагат се почти изключително като 5-осни. Предназначени са за
обработване на сравнително тежки и/или голямогабаритни детайли.
Колоната се движи по ос X или ос Y.
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Преместването по ос Х прави машината подходяща за голямогабаритни детайли, а високата скорост
и динамика на движението се постига чрез вграждането на линеен двигател. Кръговите оси се предлагат
като обединени в един конструктивен възел - въртяща и наклоняваща
маса тип люлка (оси А и С) и две наклоняващи шпинделни глави (оси А и
В) (фиг. 2в), или като разделени въртяща маса (ос С) и наклоняваща
шпинделна глава (ос В).

За естествено
стружкоотвеждане
Главната характерна особеност
при тях е заемането от заготовката на странично или обърнато работно положение, което спомага за
отвеждането на стружката по гравитационен път. Така се решава сериозен проблем на автоматизираното производство, особено в случаите на суха обработка. Компановките могат да бъдат хоризонтални и
вертикални, но се предпочитат вертикалните.

С два и повече шпиндела
Тези машини са подходящи за производително серийно обработване на
малки по размери детайли. Заготовките се установяват върху работната маса или върху специално приспособление и обработката им се осъществява едновременно по една и съща
програма от всеки един от шпинделите. Броят на шпинделите е обикновено 2 или 4. За бързо извеждане на
обработените детайли и въвеждане
в работната зона на новите заготовки се използват специализирани автоматични въртящи устройства.

Съпротивителни
свойства
Заеманата от едноколонните
обработващи центри технологична
ниша се определя в значителна степен от съпоставянето на съпротивителните им свойства с тези на
другите компановки- класически портални (с подвижен и неподвижен портал) моноблокови портални, тип
„box-in-box“, с U-образно тяло и траверса.
По отношение на статичната
стабилност едноколонните от-
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стъпват значително. Това се дължи на повишените
стойности на собствените (огъване, усукване) и контактните деформации на колоната в сравнение със значително по-стабилния портал или моноблок, а също така
на еластичните завъртания на шпиндела и работната
маса.
Сравняването на нивата на топлинната стабилност
също не е в полза на едноколонните машини. Колоната
се нагрява неравномерно - по-силно от страната на зоната на рязане, поради което топлинните деформации
водят до изкривяването й, а оттук и до поява на ъглова грешка в положението оста на инструмента. Ъгловите грешки са трудни за компенсиране, а по-често компенсирането им е невъзможно, което значително снижава точността на обработката. Порталните машини са термосиметрични и топлинните им деформации
са предимно линейни и достъпни за коригиране. За намаляване на изкривяването на колоната се предприемат допълнителни мерки, като екраниране на зоната
на рязане, принудително реципрочно загряване на студената част на колоната и др., които допълнително
усложняват конструкцията и повишават цената на
машината.
Виброустойчивостта също е по-ниска. Колоната има
по-малка виброгасяща маса от портала и моноблока. При
нея допълнително възникват усукващи по форма вибрации, които при конкурентните изпълнения отсъстват
или са по–слаби. Проявяват се и вибрации при ускоряване
и забавяне на движението по осите. Това се дължи на
конструктивната невъзможност за прилагане на вектора на подавателната сила през центъра на тежестта
на подвижния орган, което е достижимо при компановките тип „box-in-box“.

Области на приложение
Едноколонните обработващи центри заемат обширно технологично поле и традиционно биват приемани
радушно от заетите в машиностроенето. Богатото
разнообразие от компановки, широкият диапазон на
техническите им възможности позволява на потребителя да избере тази машина, която отговаря в най-висока степен на производствените му нужди. В обхвата на
възможностите на тези машини влизат преди всичко
детайлите от средния типоразмер, но могат да се обработват както миниатюрни, така и свръхтежки и с
уникални габарити детайли. Обект на обработка са всички видове корпусни детайли, детайли тип „плоча“, „фланец“, детайли със сложни равнинни контури и обемнопрофилни повърхнини като щампи, пресформи и др. С
оглед на съпротивителните свойства, рационална приложна област са практиките с конвенционални режими
на рязане. Не се препоръчва прилагане на високоскоростна обработка - област, в която едноколонните обработващи центри не издържат на конкуренцията на машините със специално пригодени за това компановки и които
притежават по-добри съпротивителни свойства и благодарение на всичко това - по-висока точност и производителност.
доц. д-р инж. Пламен Угринов
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Опасни отпадъци
от производствена
дейност
О

пасните отпадъци притежават
специфични свойства и характеристики, които могат да застрашат
човешкото здраве или околната среда. В зависимост от агрегатното им
състояние, те са течности, твърди
вещества или газове. Опасни отпадъци могат да са вторичен продукт от
производствени процеси, изхвърлени
празни или частично пълни опаковки
от използвани за различни цели химически вещества, както и неизползвани търговски продукти като почистващи препарати (разтворите-
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ли), пестициди и т. н. В регулаторната рамка типично е зададена изрична и подробна класификация на опасните отпадъци, както и на признаците, по които могат да бъдат дефинирани.

Нормативна уредба
В България действащият документ, на базата на който се извършва дефиниране на опасните
отпадъци, е Наредба № 2 от
23.07.2014 г. за класификация на
отпадъците. С наредбата се определят условията и редът за класификация на отпадъците по видове и свой-

ства, като целта е осигуряване на
екологосъобразното им управление.
Съгласно наредбата опасни са отпадъците, отбелязани със знак звезда в списъка на отпадъците по приложение № 1 на документа, както и
отпадъците, определени като „опасни“ според Базелската конвенция за
контрол на трансграничното движение на опасните отпадъци и тяхното обезвреждане. Характеристиките за класификация на опасните
отпадъци са зададени в приложение
№ 3 от наредбата и от Закона за
управление на отпадъците. Сред класифицираните като „опасни“ от
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ци, характерни за определени промишлени дейности като рафинирането на
нефт, производството на пестициди и др. Утайките, резултат от обработка на отпадъчни води в тези
отрасли, типично също се класифицират като специфични отпадъци.

Стратегии за управление
на опасни отпадъци от
производствена дейност

българското законодателство отпадъци са такива от редица производствени и преработвателни дейности в тежката и леката индустрия, съдържащи различни опасни вещества или проявяващи едно или
повече от описаните в приложение
№ 3 свойства: експлозивни, оксидиращи, инфекциозни, възпламеними,
токсични, корозивни, дразнещи, мутагенни, канцерогенни и т. н.

Свойства и
характеристики на
опасните производствени
отпадъци
Възпламеняемост: при определени
условия запалимите отпадъци могат
да предизвикат пожар или да се
възпламенят спонтанно, като типично имат точка на възпламеняване под 60°C. Примери са отработените масла и разтворителите. Изпитване на тази характеристика на
опасните отпадъци се извършва
чрез: метод за определяне на пламна
температура в затворен тигел по
Пенски – Мартенс; метод за определяне възпламеняемостта на твърди
вещества и др.
Корозивност: корозивните отпадъци са вещества, включително
твърди, които са киселини или основи, или от които се получават киселинни или алкални разтвори. Течните отпадъчни вещества с pH по-ниско от 2.0 или по-високо от 12.5 са
корозивни. Киселинният електролит
от използваните батерии е пример
за корозивна субстанция.
За да се определи дали даден отпадък проявява тази характеристика, се прави електронно измерване на
стойността на pH или се използва
метод за изпитване на корозивност
към стомана.
Експлозивност/Реактивност: реактивните отпадъци са нестабилни
при нормални условия. Те могат да
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причинят експлозии или да отделят
токсични газове или изпарения, когато се нагреят, сгъстят или смесят с
вода. Такива примери са литиево-серните батерии и неизползваните експлозиви.
Токсичност: токсичните отпадъци са вредни или смъртоносни при
поглъщане или абсорбиране (например отпадъци, които съдържат живак, олово, ДДТ, ПХБ и т. н.). При изхвърлянето на токсичните отпадъци техните токсични компоненти
могат да изтекат и да замърсят
подпочвените води. Токсичността
се определя от нормативната уредба за опасните отпадъци.

Опасни промишлени
отпадъци според
източника
Опасни отпадъци се получават от
промишлените дейности в нефтената и газовата индустрия, агрохимията, строителството, керамичната
и полиграфическата промишленост,
производството на химикали, метали, хартия, кожа, текстил, почистващи препарати, козметика и др.
Можем да направим условно подразделение на опасните отпадъци от
производствена дейност в зависимост от техния източник. Отпадъци от неспецифичен източник са
отпадъци, използвани или произведени в общи производствени и промишлени процеси. Такива са например
разтворителите, някои почистващи
препарати, обезмаслители и др. Тъй
като процесите, в които се използват такива продукти и съответно
– се генерират такива отпадъци, са
характерни за много различни промишлени сектори, те се определят
като неспецифични (т. е. не произлизат от конкретен отрасъл или производствен процес).
В категорията отпадъци от специфични източници попадат отпадъ-

Опасните отпадъци трябва да се
подлагат на различни методи и стратегии за управление, за да се намали
количеството, което се налага да
бъде обезвреждано. Сред най-разпространените подходи е стремежът
към намаляване при източника. Самите производители на опасни отпадъци се опитват да намалят количеството опасни отпадъци, които генерират, като изключват някои етапи от продукцията си или въвеждат
нови технологии.
Друга често прилагана стратегия
е рециклирането. Много опасни отпадъци, като разтворителите например, могат да се рециклират и
използват повторно.
В случай че предните два метода
не са приложими, отпадъците могат
да се подложат на различни технологии за третиране, за да се промени
химичният им състав и да бъдат обезвредени или да се намали количеството опасни вещества в състава им.
Опасните отпадъци могат и да се
съхраняват докато стане възможно
тяхното рециклиране или третиране. Всички съоръжения за съхранение
на опасни отпадъци се регулират от
строги държавни разпоредби.

Транспортиране,
депониране и
обезвреждане
Опасните отпадъци, които се
транспортират на друго място за
обработка, съхранение или обезвреждане, трябва да притежават специална придружаваща документация. Тя
пътува с опасните отпадъци от
мястото на тяхното генериране до
мястото на окончателното им обезвреждане. В нея фигурират видът и
количеството на опасните отпадъци, които се превозват, техният
производител и съоръжението, което има разрешение да ги съхранява.
Опасните отпадъци също могат
да бъдат обезвреждани чрез депониране след съответната обработка
и стабилизация или изгаряне в контролирана среда в специални инсталации.
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Да Транс ООД предлага
предлага екологични и законосъобразни
решения за обезвреждане на опасни отпадъци
Да Транс ООД е специализирана
компания в областта на транспортиране, временно съхранение, предварително третиране и последващо
обезвреждане на широка гама от
опасни и безопасни отпадъци. Фирмата развива успешно своята дейност на територията на страната
вече повече от 8 години и за това
време се е сдобила с множество удовлетворени клиенти от всякакви различни браншове на икономиката в
страната, както частни така и
държавни компании. Гаранция за
предлаганите висококачествени услуги в областта на управлението на
опасните отпадъци е издаденият на
фирмата през 2010 г. сертификат по
международно признатия стандарт
за качество ISO 9001: 2008, който
успешно поддържа и до днес.
Висококвалифицираният и с натрупан дългогодишен опит екип на
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фирмата предоставя на своите клиенти и компетентни консултации
относно процесите на събиране и
временно съхранение на опасните
отпадъци на място при техните
генератори, което е гаранция за
изцяло екологосъобразен и напълно
законосъобразен модел за управление
на опасни и производствени отпадъци, напълно в духа на общоевропейските изисквания в тази специфична
област. На нашите клиенти предлагаме също и широка гама от съдове
за отпадъци за еднократна или многократна употреба в зависимост
от характеристиката на отпадъка и от специфичните нужди на всеки един клиент, отговарящи на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по
шосе - ADR.
Целите на фирмата са предоставяне на цялостна, напълно
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комплексна услуга на своите клиенти, свързана с подсигуряване
на цялата необходима актуална
информация и всички необходими
материални средства, свързани с
изпълнението на конкретната
специфична услуга. По този начин
предпазваме нашите клиенти от
възможността да изпаднат в ситуация на неволно нарушение на
екологичната нормативна рамка,
което би довело до негативни
последствия за тях.
Поради строгата специфика на
различните видове опасни отпадъци, различните начини за тяхното
събиране и съхранение и различните методи на тяхното обезвреждане или унищожаване, нашият
професионален екип изготвя конкретни оферти и предложения след
събиране на цялата налична и необходима информация за отпадъка.
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Виртуални
и разпределени
измервателни системи
Н

астолните електронни уреди
са мощни, но скъпи и предназначени
да изпълняват една или повече функционални, специфични задачи, определени и заложени от производителя.
В общия случай потребителят няма
възможност да разшири функциите
им или да ги пригоди към нуждите
си. Бутоните и ключовете по тях са
вградени схеми и съответно функциите, достъпни за потребителя са
специфични. Понякога и специфичните технологии и скъпите елементи,
използвани при конструирането на
уредите, ги правят с висока цена и
слабо приети от пазара.
Бързото развитие на компютърните технологии през последните
двадесет години доведе след себе си
разработването на нови принципи,
методи и технологии за измерване и
автоматизация на процеси и обекти.
Резултат от това развитие е концепцията за виртуалните инструменти. Виртуалният инструмент е
съставен от стандартен, индустриален компютър или работна станция,
снабдена с подходящо програмно осигуряване (софтуер), ефикасна апаратна част (в последните години бързо
навлиза използването на т. нар. plugin хардуер) и драйверни програми.
Всички тези компоненти изпълняват
функциите на традиционните инструменти. В днешно време виртуалните инструменти са широко приети от индустрията концептуално
и все повече биват имплементирани в реалния производствен процес разработват се нови приложения,
подобрява се качеството на продуктите и се понижава цената им.
Виртуалните инструменти представляват фундаментално изместване от традиционните хардуерни уреди и системи към софтуерни
такива, които използват предим-
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ствата на компютърните технологии за производителност, визуализация, връзка с външна среда и обекти,
при това изпълнението може да се
извършва върху стандартен десктоп
компютър, работна станция или лаптоп. И макар че компютърните и
цифрови технологии в хардуерен аспект (подобряване на компютърните
конфигурации, производство на повисоко ефективни интегрални схеми
и т. н.) претърпяват значителен
прогрес в последните две десетилетия, софтуерът е този, който прави възможно създаването на виртуални инструменти.

Концепцията за
виртуалните
инструменти
Обикновено производителите на
уреди вграждат специфични функции
на дадена архитектура и фиксирани
интерфейсни връзки на измервателните инструменти. По този начин
се ограничава приложимостта на
тези устройства. На практика, времето, необходимо за извършване на
измервателна процедура и запис,
анализ на данните и генериране на
резултат, е голямо.
Появата на микропроцесорите в
измервателната техника доведе до
бързо модифициране на технологията на измервателните уреди и много скоро се появиха компютърно базираните измервателни технологии.
Според концептуалния модел всеки потребител управлява системата, която се намира върху конкретна машина (компютър). Структурата на управление е единична и е формирана от комбинация между потребител и програма, която управлява
няколко уреда, свързани чрез интерфейсна шина. Измервателната част
на модела има три елемента – събиране на измервателни данни или сигнали, обработка и анализ на измерва-

телна информация и представяне на
резултатите. Концепцията за виртуалните инструменти е често използвана практика в някои индустриални измервателни процеси, но не
винаги се отнася в този смисъл. Според някои разбирания виртуалните
инструменти са компютърно базирани и представляват система за
съхранение, обработка и представяне на измервателна информация. Според други виртуалният инструмент
е компютър, оборудван с различни
програми и софтуер, включително и
драйвери за различни периферии, аналогово-цифрови преобразуватели и
цифрово-аналогови преобразуватели,
представляващи алтернатива на
скъпото конвенционално оборудване.
Нито едно от двете твърдения не е
грешно. Събирането на данни чрез
компютър може да бъде направено по
различни начини и поради това разбирането на архитектурата на измервателния уред е важно.
Виртуалният инструмент може
да бъде определен като интеграция
на сензори (повече за виртуалните
сензори може да прочетете в бр. 1/
2015 на сп. Инженеринг ревю) чрез
PC, оборудван със специфичен хардуер за събиране на данни и софтуер,
които позволяват добиване на измервателни данни, тяхната обработка
и представяне. Виртуалният инструмент заменя традиционния, използвайки т. нар. лицев панел, който е
върху монитора на компютъра. Лицевият панел е интерактивен.
Индустриалните приложения обаче изискват високи скорости, големи дистанции и мултиплатформеност по отношение на връзката с
различни други устройства от различни производители – всичко това
на база отворен индустриален мрежов протокол. Предизвикателството пред виртуалните инструменти
е да задоволят тези изисквания.
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Производителят на виртуален
инструмент може да използва серийна комуникация, базирана на RS 232
стандарт или паралелна, базирана на
GPIB (познат още като HP-IB, IEEE
488.1-2 или IEC 625.1-2), компютърна шина или VXI.
Основните категории виртуални
инструменти са:
А. Графичен лицев панел върху компютърния монитор, с който се управляват модули и инструменти. При
това може да има няколко разновидности – управляваният модул е тип
plug-in DAQ карта, управляваният
уред използва GPIB или сериен порт
или VXI платка.
Б. Графичен лицев панел без използване на никакви физически инструменти, свързани с компютър. Вместо това компютърът събира и анализира данните от файлове или други компютри в неговата мрежа, или
изчислява данните чрез използване
на математически модели, симулирайки процеси или събития.
Когато се осъществява връзка с
компютър, както е в случая, описан в
подточка А, се свързват сензори,
GPIB или серийни инструменти, както и VXI инструменти.
Тази структура е резултат от
международна стандартизация, позволяваща повече свобода при използването на инструменти от различни производители (типичен пример
е появата на стандарта IEEE 488.2).
Основните характеристики на виртуалните инструменти, описващи
тяхната функционалност, са: повишаване на функционалността на
традиционните инструменти чрез
използване на компютър; отваряне
на архитектурата на инструмента;
широк обхват на признание и приемане на софтуерните разработки,
свързани с виртуалния инструментариум.

Основни компоненти на
виртуалните
инструменти
Основните градивни единици на
всички виртуални инструменти
включват компютър, екран, специфичен софтуер, интерфейс (чрез който
компютърът се свързва с хардуер) и
инструментариум.
Компютър и екран – тези компоненти са сърцето на виртуалния
инструмент. Важна особеност е компютърната конфигурация да посреща
изискванията на софтуера.
Софтуер – ако компютърът е
сърцето, то софтуерът е мозъкът
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на виртуалния инструмент. Той определя функционалността и персонализира виртуалната система. Найобщо софтуера се разделя на три
нива – регистърно, драйверно и високо. Програмирането на регистърно ниво е най-трудно, докато това
на високо е значително улеснено,
особено след навлизането на графичните програмни езици и среди за
програмиране.
Интерфейс – в индустрията найшироко разпространени в момента
са четири вида интерфейси – серийният RS232, паралелният GPIB, PCI и
VXI.
Инструментариум - трябва да се
отбележи, че виртуалните инструменти не елиминират или заменят
хардуерно определените уреди напълно. За да се извършат измервания
в реална среда, винаги ще е необходим и хардуер, сензор, филтър и т. н.

Разпределени
измервателни системи
Съвременна тенденция в свързаността на измервателните системи
е разширяване на областта, покривана от тези системи в географски
смисъл. Това поставя допълнително
ограничение към използването на
такива системи. В случаите на голямо предприятие една структурирана мрежова измервателна система
може да бъде приспособена чрез мащабиране на приложението й към
географски регион. Географски разделен процес може да бъде управляван
чрез компютърна мрежа, свързана в
разпределена измервателна система. В този случай комуникационните
закъснения не могат да бъдат пренебрегнати. Това е така, защото
трафикът в компютърната мрежа
не е пренебрежим поради броя на
свързаните машини и големината на
комуникационния поток. Още в поголяма степен това важи, когато
публична мрежа се използва за връзка
между измервателни единици. Напоследък LAN мрежите се считат за вид
измервателна шина от гледна точка на измервателната техника и
системите за управление.
В последното десетилетие повишаването на скоростта и надеждността на комуникационните мрежи
позволява лесна размяна на информация и команди между компютри,
свързани в локална или широка (LAN
или WAN) мрежа, каквато е интернет. По този начин и чрез използване на програмируеми инструменти
се развиват измервателните лабо-

ратории, географски разпределени и
едновременно достъпни за няколко
потребители, намиращи се в различни точки по света. Обикновено интернет-базиран софтуер се използва за осигуряване на миграция на данни по различни комуникационни пътища. Мултикомпютърните изчислителни системи са ефективни в изграждането на сложни системи като
се преодоляват ограниченията, определени от ресурса на една машина
или възможния брой сигнали, които
могат да бъдат събрани и обработени. За изграждане на мрежовата
структура се използват TCP/IP протоколи, Етернет технология и/или
DаtaSocket. DаtaSocket е софтуерна
технология за Windows, която прави
споделянето на измервания в мрежа
лесно все едно се записва информация във файл. Използва се URL адрес
по същия начин, по който го използваме за отварянето на някоя интернет страница. Тази технология е
много добра, когато искаме пълно
управление на разпределението на
измервателни данни, но не сме запознати със спецификите на TCP/IP протоколите. Критична точка във всички разпределени измервателни системи е работата в реално време,
която трябва да се има предвид при
изграждането им, за да се осигури
правилно функциониране на системата. Чрез разпределена измервателна
система измерванията могат да
бъдат извършени дистанционно и
данните да бъдат публикувани през
Интернет. С еволюцията на хардуерните и софтуерните технологии
тези системи стават все по-мощни. На съвременните системи са
присъщи потребителски приложения,
чрез които потребителите могат
да управляват измервателните процеси през интернет, да разполагат
с достъп до събраните данни за обработка и анализ на резултатите.
Технологията на виртуалните инструменти позволява изграждането на
приложения за разпределени системи, които да бъдат достъпни отвсякъде през стандартен уеб браузър
и да имат лесен и удобен за употреба интерфейс (лицев панел). Тези приложения имат един или повече измервателни възли, които са физически
разделени от компютъра, който ги
управлява и събира данните. Дистанционните измервания често изискват високоскоростен пренос на данни и предполагат свързването на
няколко клиента към един измервателен процес.

юли-август 2015

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð

32-bit MCUs for CostSensitive Designs

×ðåç òÿõíàòà "óìíà" ïåðèôåðèÿ, ðàçøèðåíè âúçìîæíîñòè è ïî-ãîëÿì ðàçìåð íà ïàìåòòà - PIC32MX1/2/5 ìèêðîêîíòðîëåðèòå íà
Microchip, Âè ïîçâîëÿâàò äà ïðîåêòèðàòå øèðîêà ãàìà îò íèñêîáþäæåòíè ïðîäóêòè âêëþ÷âàùè öèôðîâî àóäèî, Bluetooth® ïîääðúæêà, èíäóñòðèàëíà ñâúðçàíîñò, USB è âãðàäåíî öèôðîâî óïðàâëåíèå çà îáùî
ïðèëîæåíèå. Öÿëàòà 32-ðà ñåðèÿ íà Microchip ñå ïîääúðæà îò MPLAB®
Harmony software development framework, êîåòî îïðîñòÿâà ïðîöåñà íà
ðàçðàáîòêà íà ñîôòóåðà, çà äà âè ïîìîãíå äà ïóñíåòå ñâîÿ ïðîäóêò
íà ïàçàðà ïî-áúðçî.
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 - óë."Õð.Äþêìåäæèåâ"10; òåë.:(032)634186, ôàêñ:(032)628909

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юли-август 2015

79

* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð

Индекс на рекламите в броя
Актив Ел Инженеринг .......................... 55
Арамет .............................. к.I, 11, 69, 71
АС-ДС ..................................................... 55
Атлас Техник ......................................... 66
Ауто Профи-Н ....................................... 31
Белимо България ................................... 63
Белопитов ............................................. 55
Би Ту Ен ..................................... к.I, 32, 34
Биотехлаб ............................................. 60
Брайт Инженеринг ................................. 6
Бюро за развитиe техника ................. 70
Вени и Ко ............................................... 68
Гюринг България ............................... 5, 17
Да Транс ................................................ 75
Джи Ойл Експерт ................................. 12
ДиТра ..................................................... 35
Евис ....................................................... 61
Екотех Инженеринг .............................. 73
ЕнЕрДжи Сорс ......................................... 8
Ес Ем Си Индъстриал Аутомейшън
България ................................................ 29
ЕСД България ........................................ 67
Ехнатон ......................................... 19, к.III
ЗММ - България Холдинг ...................... 31
Ивиди Инженеринг ................................ 63
Индуматик ............................................ 53
80

Интеркомплекс ..................................... 51
ИПО ........................................................ 25
Йов България ........................................ 36
Искар България ..................................... 68
ифм електроник.................................... 77
Комет Електроникс ....................... к.I, 43
Краско-Ко .............................................. 37
ЛД .................................................... 7, к.IV
Международен панаир
Пловдив ................................................. 30
НИМТ...................................................... 39
ОБО Беттерманн
България .......................................... к.I, к.II
Папир ..................................................... 73
Прима 08 ........................................... к.I, 9
РАИС ...................................................... 21
Рапид Прогрес ....................................... 33
СДС Сървиз ........................................... 13
Семо ................................................... 2, 3
Сентилион ............................................. 41
Сибел...................................................... 49
Сименс, Дигитализирано
производство ......................................... 4
Стимар .................................................. 50
Темпа Систем БГ ................................. 10
Термотехника........................................ 10

Трансимпекс България .......................... 57
Уейст Консулт ..................................... 73
Фанук България ..................................... к.I
Фесто...................................................... 1
Футурел Димитър Рачев .................................... 44
Хайуин България ...................................... 5
Херц-България ....................................... 40
Це Це Ес България ................................ 64
Ювал 2007 ............................................. 72
Codico .................................................... 47
Hellermann Tyton .................................... 51
Horn Hungary .......................................... 15
JV Pro Consulting ................................... 28
Korloy Europe ......................................... 27
MEM ................................................. к.I, 77
Microchip ................................................ 45
SolidFill.................................................... 38
W. Mueller............................................... 65
Секция Пазар
Б.М.С. Инженеринг ................................ 80
Дакси България ..................................... 79
Икома..................................................... 79
Комет Електроникс ............................. 79
Райкос Тех ............................................. 80

юли-август 2015

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

