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накратко
Хидромарк включи решенията на Enerpac в портфолиото си
Отскоро промишлените решения на американския производител Enerpac са
част от продуктовото портфолио на Хидромарк, съобщават за сп. Инженеринг
ревю от българската компания.
„Щастливи сме да информираме нашите клиенти и партньори, че продукцията на технологичния лидер Enerpac вече е налична при нас както за продажба,
така и с опция под наем. Предоставяме пълна гама висококачествено оборудване
за промишлена употреба – цилиндри, помпи, клапани, преси и други. Освен това
разполагаме с големи и разнообразни наличности, възможност за експресни доставки, качествено и надеждно сервизно обслужване“, разказват от Хидромарк.
„Доверявайки се на доказана марка в световен мащаб като Enerpac, клиентите
получават най-доброто“, допълват те.
Компанията Хидромарк е позната на българския пазар с производството и
поддръжката на хидравлика и пневматика за тежката и леката промишленост.

Стико БГ с нов офис в София
От края на 2018 г. Стико БГ сe премести в нов офис в столичния кв. Дианабад, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от фирмата. „Иновациите и внедряването им, както и постоянното подобряване на качеството на нашите услуги са
нашата движеща сила и мотивация“, коментират от Стико БГ. „Крайната цел
е точни, по-конкурентни и ефективни решения за всеки конкретен проект. Сред
предимствата на новата локация е комуникативното местоположение в бързо
развиващ се район, което е важна предпоставка, за да бъдем по-близо до нашите
клиенти“, допълват те. Компанията, която е на българския пазар от 2016 г.,
предоставя решения в сферата на водоснабдяването, преноса на отпадъчни и
дренажни води, пречистването на питейни и отпадъчни води, както и решения
за противопожарни напоителни системи. Стико БГ е ексклузивен представител
на испанския производител на помпи за вода Hydroo, както и на италианската
фирма Profine, предлагаща филтри за вода.

Инстал инженеринг внедри иновативни производствени линии
Инстал инженеринг модернизира своята производствена база, съобщиха за
сп. Инженеринг ревю от компанията. „Като водещ производител на тръби за
минерална вода в Източна Европа се стремим да сме в световните тенденции,
внедрявайки иновативни производствени линии и европейски системи за контрол от най-висок клас“, споделят от Инстал инженеринг.
„Върхово достижение в продуктовата гама на фирмата са полипропиленовите (PPR CT GF) тръби с фибростъкло и кристална структура, специално изработени за пренос на минерална вода. PPR CT GF е най-новият и найвисокoтехнологично развит клас материал в производството на тръбопроводи“, разказват те. Подобрените механични характеристики идват от кристалната структура на суровината, придавайки на материала способност да работи при по-високи натоварвания и при повишени температури 90°С.
„При използване на по-ефективния PPR CT GF проектантът може да постигне
по-високо налягане, отколкото би могъл с други тръби с една и съща дебелина на
стената, или да се използва PPR CT GF тръба, която е по-тънкостенна, с което
да се повиши дебитът и да се намалят разходите. Резултатът е най-добре
представящият се продукт на световния пазар“, коментират от компанията.
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накратко
Arburg демонстрира решения за дигитализираната фабрика на Hannover
Messe 2019
Arburg традиционно ще участва на тазгодишното издание на Hannover Messe,
което ще се проведе между 1 и 4 април т. г., като във фокуса ще бъдат иновативните практически решения за дигитализираната фабрика. Акцент на щанд
J10 в зала 6 ще бъде „Фабрика за адитивно производство“, която ще произвежда
вакуумни хващачи в 6 различни варианта по спецификация на клиента, като
процесът ще е напълно автоматизиран и 100% проследим. Новата ATCM (Arburg
Turnkey Control Module) SCADA система събира, визуализира и предава определени данни от процесите. Arburg ще представи и новия си клиентски портал, както
и хост компютърната система ALS – специално MES решение за компаниите,
занимаващи се с обработка на пластмаса.
„С над 30 години опит в свързаното производство, Arburg е водеща в сектора по отношение на дигитализация и Индустрия 4.0. Убеден съм, че комбинацията от адитивно производство, автоматизация и дигитализация предлага огромен потенциал и ще подготви компаниите за бъдещето“, информира Хайнц Гауб,
управляващ директор „Технологии и инженеринг“ в Arburg.

Евромаркет Компресорс предлага 10 години удължена гаранция за винтови
компресори Gardner
Удължена гаранция за винтови компресори Gardner Denver дава Евромаркет
Компресорс, официален представител на световния производител за България.
Denver

Предложението е валидно от началото на 2019 година, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. "Гаранцията, която предлагаме от тази година, е без
аналог на пазара. Gardner Denver PROTECT 10 е валидна до 44 000 часа/6 години
за компресора и 10 години за винтовата двойка", коментира Татяна Бечева,
изпълнителен директор на дружеството.
От Евромаркет уточняват, че сервизните услуги ще се извършват от мобилните екипи на дружеството в страната, както и в регионалните сервизни
бази в София, Пловдив, Русе, Варна, Бургас, Велико Търново, Плевен и Стара Загора. Евромаркет Компресорс е дружество в рамките на Евромаркет Груп, специализирано в проектирането, доставката и изграждането на компресорни и вакуумни инсталации. Освен Gardner Denver, негови партньори са още компании
като FG Wilson, Evapco, TransAir, MTA, Continental Industrie, Robuschi, Inmatec и други.

Белла България планира инвестиции за над 15 млн. лв.
Един от водещите производители на хранителни продукти в страната Белла
България планира инвестиции за над 15 млн. лв. през т. г. в направленията
производство, съхранение и експорт на храни. Компанията предвижда внедряването на свръхмодерни автоматизирани линии и системи за контрол на качеството, изграждането на нови складове в страната и откриването на
търговски филиал в Сърбия. През декември целият цикъл на производство на
тестените продукти се очаква да бъде напълно автоматизиран.
„В избора си Белла България се доверява на водещите международни компании, които предлагат най-модерните технологични решения за прилагане на
стандартите за качество и безопасност на производствените процеси и на
актуалните изисквания за енергийна ефективност“, коментират от дружеството. Високоавтоматизирани ще са и двете нови складови бази, които ще
са ключови логистични центрове за компанията.
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накратко
Новият компактен регулатор CS80 продължава да е сред най-интересните
Три месеца след премиерата на новия честотен регулатор CS80 на Mitsubishi
продукти, предлагани от
Electric в България, компактният модел продължава да се радва на висок потреMitsubishi Electric у нас

бителски интерес. Това съобщиха от фирма Ехнатон, която е официален дистрибутор на продуктите на Mitsubishi Electric у нас и която в края на ноември
анонсира на пазара новия CS80.
Сред характеристиките, които в най-голяма степен са впечатлили клиентите на компанията на българския пазар, са на първо място достъпната цена,
компактността и функции като контролируемо спиране до „0“ при отпадане на
захранването; S-крива на ускоряване/забавяне; настройваем 3-точков V/F контрол; продължаване на работата при моментно прекъсване на тока; вектор контрол и удължено забавяне на възбуждането при спиране.
„С най-малките в света габарити, новият FR-CS80 на Mitsubishi Electric е комбинация от висок клас функционалност и ненадминато ниска цена. Моделите от
серията са с най-добри в класа си показатели за енергийна ефективност, отличават се с лекота на използването и на настройка“, споделят от фирма Ехнатон.

Водещи лазерни машини от BODOR LASER на MachTech & InnoTech Expo 2019
Сред най-интересното, което ще видим на тазгодишното издание на
MachTech, са интелигентните лазерни машини на BODOR LASER. Водещият
производител от Китай ще бъде представен на щанда на Бодор България ЕООД
- ексклузивен представител на BODOR LASER за територията на България. В
допълнение колегите от Бодор България са подготвили специални ценови и търговски условия, свързани с изложението. "BODOR LASER е най-големият производител на машини за лазерно рязане, който асемблира машините си в Дзинан, Китай. С производствени площи над 100 хил. кв. м и над 1000 служители, BODOR
LASER доставя оборудване в над 150 държави по света, като продажбите надхвърлят 1500 машини годишно", разказват от фирмата.
През 2018 г. две разработки на BODOR LASER – едната от които петото
поколение F Серия лазерни машини за листов материал, са отличени с престижната германска награда за дизайн Red Dot. Освен доставка, Бодор България осигурява и инсталиране, обучение и сервиз, резервни части и консумативи за машините с марка BODOR LASER. Предлаганите у нас машини на BODOR LASER са
с 3 години гаранция, като са разделени в различни серии и могат да обработват
листов материал, кръгли и правоъгълни тръби.

Microchip представи развойния FPGA пакет Libero SoC
Microchip, чрез дъщерното си дружество Microsemi, представи версия 12 на
развойния комплект Libero SoC, предназначен за проектиране на програмируеми
логически матрици (FPGA). Новата версия поддържа последните поколения FPGA
фамилии, включително новите производствени версии PolarFire FPGA. Libero SoC
v12.0 намалява времето за изпълнение на различни задачи за разработка и осигурява по-добри резултати при по-малък брой итерации, повишавайки производителността на клиентите. Чрез обновяване до Libero SoC 12.0 разработчиците
ще намалят с 60% времето за изпълнение, с 25% - габаритите и кабелните
връзки, с 18% - енергопотреблението.
„Пускането на Libero SoC 12 е резултат от нашето желание да предложим
цялостен, лесен за усвояване и лесен за изучаване FPGA развоен пакет. Най-новата версия предоставя много от съществените елементи, необходими за ефективното изпълнение на развойните задачи, като в същото време дава възможност за популяризиране на енергийно ефективната фамилия PolarFire във всеки
един от ключовите ни пазарни сегменти“, коментира Раджийв Джаяраман, вицепрезидент на отдела за FPGA софтуер в Microsemi.
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интервю

Предстоят ни интересни
нови внедрявания при клиенти
от различни индустрии
Радослав Кошков,
регионален мениджър
на Schneider Electric,
пред сп. Инженеринг ревю
Г-н Кошков, от началото на м. февруари т. г.
заемате позицията регионален мениджър на
Schneider Electric за България, Албания, Македония и Косово. Споделете накратко с читателите на сп. Инженеринг ревю професионалния си
опит дотук.

Schneider Electric е много важна за мен компания, тъй
като в нея е преминал почти целият ми кариерен път.
Сега, заставайки начело, оценявам все повече факта, че
съм работил от най-ниското до най-високото й търговско звено, защото знанието и опитът от първо лице са
незаменими. Търговската работа винаги ми е харесвала,
защото те поддържа буден и активен на пазара – бил
съм инженер продажби, ръководител на екип, мениджър
на различни по размер екипи и вицепрезидент бизнес
развитие, работил съм както на проектна, така и на
ритейл база.
За първи път регионалната политика на Schneider
Electric ще бъде ръководена от българин. Какви
отговорности и какви възможности предоставя
този факт?

Като начало това показва достигнатото ниво на
доверие. Зрелостта на бизнес средата у нас е такава,
че виждаме все повече компании, ръководени от местни
мениджъри. Това дава възможност у нас да развием пълноценна култура на бизнес управление, която да възпитаме и в по-младите поколения професионалисти. Разбира
се, това поставя и изискването да се справяш и да доставяш резултати, тъй като вече няма някой друг, зад
когото да се скриеш. Лично аз обаче съм оптимист –
считам, че все повече компании у нас, както и Schneider
Electric, са достигнали това ниво на корпоративна култура, в което екипът разпознава собствените си сили
и отговорност и не се плаши от предизвикателства.
Кои са първите стъпки, които предприехте на
новата длъжност? Какви са очакванията Ви за
пазарното и бизнес развитие на компанията в
района?

Бидейки повече от 18 години в компанията и познавайки добре както корпорацията, така и организацията
на местно ниво, съм запознат и със сферите, където
можем да се фокусираме и да работим за подобрение. За
мен е радостно, че те съвпадат с регионалните и глобалните ни приоритети като търговска ефективност
и по-добро вътрешно сътрудничество и ангажираност
на служителите. Третата ключова зона е все по-бързото развитие на EcoStruxure платформата ни, която предлага решения за оптимално управление на енергийните
разходи и оптимизация на производствените процеси на
нашите клиенти.
Очакванията за бизнеса са зависими и свързани с на-
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деждата за стабилност в региона, на европейско и на
световно ниво, защото при такава стабилност и бизнесът се развива спокойно. Ако няма сътресения, очакваме положителният ръст за България да продължи с малки, но постоянни темпове, както през последните години, а за останалите територии – Албания, Македония и
Косово, очакваме даже по-голям ръст, както на местните икономики като цяло, така и в сферите, където
Schneider Electric е представен!
Какви технологични новости е подготвила компанията за своите клиенти и партньори през 2019
година? Кои от тях ще бъдат акцент в България?

Основен фокус за нас е платформата ни EcoStruxure,
за която вече споменах, която обхваща практически
цялото ни портфолио – от свързани продукти, които са
първото ниво, през второ ниво от данни, анализи и софтуери до обединяване на информацията в облака и препоръки за превантивни/ оптимизирани действия, което
представлява третото ниво. Предстоят ни интересни
нови внедрявания на второто и третото ниво при клиенти от различни индустрии. Всеки нов проект обогатява самата платформа чрез добавените от него данни и опит, като така постигаме непрекъснато подобряване.
Това ще е акцент навсякъде, където сме представени,
включително в България и региона.
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интервю

Пазарът в България
е много перспективен и
динамичен
Наил Сафаров,
управител на Сан Макс Трейд,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Сафаров, компанията Сан Макс
Трейд разполага с дългогодишен опит в предлагането на китайско оборудване в областта на хранително-вкусовата промишленост. Кои продукти
от портфолиото Ви се радват на най-голям интерес?

Сан Макс Трейд стартира своята дейност през 2002
г. на руския пазар, предлагайки продукцията на китайски
производители на оборудване за химическата промишленост. За работа в рамките на Европейския съюз през
2015 г. бе регистрирана фирма в България. Така заедно с
оборудването за химическата промишленост, ние навлязохме на балканския пазар с машини за производство на
храни. Част от продуктовата ни оферта са различни
линии и машини за бутилиране на вода, мляко, сок, вино,
олио и други. Компанията предлага също така оборудване за опаковане, пакетиране и етикетиране. Благодарение на натрупания опит от повече от 15 години, успяваме да предоставим на клиентите относително евтина,
но висококачествена техника.
На какви критерии трябва да отговаря даден
производител, за да започнете трайно да предлагате решенията му? Какви допълнителни
услуги и възможности предлагате на своите
клиенти?
Фирмата работи само с доказани, високо оценени и
сертифицирани за ЕС китайски производители, които
нашият офис в Шанхай подбира. Всички предлагани от
нас машини имат гаранционно и следпродажбено обслужване. Инженери на компанията съдействат за инсталирането и въвеждането в експлоатация на оборудването, както и обучават персонала на клиента за работа
със закупените машини. Техническият ни отдел е на
разположение 24/7, за да консултира клиентите. Преди
закупуване на оборудване, нашият китайски офис може
да осигури на заинтересованите лица среща на място, в
завода-производител. Това дава възможност директно
да се обсъдят техническите аспекти по поръчката. Клиентите имат възможност да посетят и фабрики, в които съответното оборудване е вече внедрено и може
да бъде видяно в действие.
Как е организирана дейността ви на българския пазар и в какви сфери планирате разширяване на присъствието си?
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От началото на своята дейност Сан Макс Трейд участва в редица изложби в България, Сърбия и Румъния.
Имаме редовни клиенти, с които работим вече няколко
години. Ние обаче не лежим на лаврите си, а продължаваме да се развиваме. От 2018 г. компанията има сключени дилърски договори за работа в областта на земеделието, предлагайки оборудване за миене, сортиране, почистване и преработка на зеленчуци и плодове. От началото на т. г. започнахме да се развиваме и в друг сегмент - продажбата на фармацевтично оборудване. Получихме предложения от нашите чуждестранни партньори за откриване на представителство на San Max Trade
в съседна държава, като в момента се водят преговори
с колеги от Македония и Румъния.
Като компания с международен опит какви
специфики наблюдавате на българския пазар на
ХВП оборудване?
Въз основа на натрупания собствен опит мога да
твърдя, че пазарът в България е много перспективен и
динамично развиващ се. Множество фирми стартират
своята дейност, доста от вече съществуващите модернизират оборудването си, въвеждайки автоматизация на производството, а трети разширяват своята
дейност. Все по-често получаваме запитвания за възможности за роботизация на производствените процеси и
внедряването на високотехнологично оборудване. Няма
как да не сме радостни от този факт, тъй като заедно
с нашите клиенти се развиваме и ние.
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бизнес

Rittal спира
производството
на системата
шкафове TS8

На 15 февруари т. г. Rittal преустанови производството на индустриалните шкафове от серия от TS8, включително принадлежащи към нея аксесоари, информираха
от компанията. TS8 се наследява от новата система
VX25, от която вече са доставени над 10 000 бройки
след премиерното й представяне на Хановерския панаир
миналата година.
„VX25 гарантира спестяване на време, улеснена експлоатация и възможност за дигитализация. Той е наличен
в същите размери и може лесно да се използва и за сглобяване в една обща редица с TS8 шкаф-системи. За да
улесним живота на клиентите си, при разработването
на VX25 гарантирахме, че размерите на ключовите функционални компоненти - като например монтажната
плоча, също остават същите, така че да се даде възможност за преминаване и превключване от TS8 към VX25
едно към едно“, обясняват от Rittal.
Чрез специално създаден за целта конфигуратор лесно могат да бъдат преобразувани всички списъци със
стандартни части на TS8 в новата система VX25. В
допълнение може да се използва и конфигурационната
система на Rittal, за да се изберат новите продукти
VX25, да се добавят подходящи аксесоари и да се подготви пълен списък с части и 3D рисунки.
„Естествено, нашата политика за продуктовия жизнен цикъл ще гарантира пълната наличност на системата TS8 в периода на преминаване и наличието на резервни части за съществуващите TS8 системи след прехода. От 15 февруари т. г. наличностите и цените на TS8
са променени“, допълват от компанията.

18

февруари 2019

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

февруари 2019

19

бизнес

Tайванските
металообработващи
машини са високо ценени на
европейския пазар
Джуй-Хсюнг Йен, председател на Асоциацията на
тайванските производители
на металообработващи машини (TMBA),
пред сп. Инженеринг ревю
Представете дейността на
представляваната от Вас
организация в Европа и по-специално в Югоизточна Европа и
България.

рала търговско събитие, на което
компании от Югоизточна Европа да
могат да се запознаят с възможностите за потенциални партньорства.

TMBA подпомага участието на
членовете си в световноизвестни
изложения и панаири в областта на
машиностроенето и металообработката като EMO, AMB, IMTS,
JIMTOF и други, които имат за цел
промотирането на тайванското
производство в областта пред международна публика. TMBA също така
се старае да получи държавно финансиране на подобни участия, за да
повиши интереса на местните компании към международните събития.

Как оценявате бизнеса на тайванските производители на
металообработващи машини в
България?

Как Вашата организация подкрепя създаването и развитието на партньорства между
компании от региона и тайвански производители?

TMBA предоставя всички необходими услуги, в това число статистики за индустрията и пазара, изпълнението на правителствени
поръчки, с идеята да подкрепи развитието на металообработващата
промишленост в Тайван, както и да
подпомогне своите членове в навлизането им на чужди пазари. Не на последно място е организирането на
тайванското изложение за металообработващи машини TMTS. TMBA
би предоставила бизнес информация
за България на своите членове, както и актуални новини за пазара. Ако
български фирми се интересуват от
сътрудничество с производители
от Тайван, TMBA с радост ще предаде тази информация на своите членове. За да се увеличат бизнес
възможностите, TMBA би организи-
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Резултатите от проучване на
Европейската търговска асоциация
за машини, инструменти и технологии за металообработка (CELIMO) за
съотношението цена-експлоатационни характеристики на машините
в Европа показват, че водещите три
страни са Германия, Япония и Тайван.
Това доказва, че тайванските металообработващи машини са високо
ценени на европейския пазар. Според
статистиката на тайванските
митници България се нарежда на 12о място сред европейските държавите за износ на машини. Стойността на износа за България през 2018
г. възлиза на 13 млн. щатски долара,
като основно са били реализирани
продажби на стругове и обработващи центри. Близо 90% от тайванските машиностроителни компании
са базирани в Тайчунг в Централен
Тайван. Нашата машиностроителна
индустрия е популярна в цял свят
благодарение на предимството, което предоставя гъвкавата производствена система, съчетана с цялостна верига на доставки. Провеждащото се на всеки две години в Тайчунг
изложение TMTS се превърна в едно
от най-важните събития в областта на металообработката в Азия
заради специалния си формат „изложение, интегрирано с производствената верига за доставки“. Посети-

телите и изложителите от България са добре дошли на TMTS, където
ще могат да се убедят в жизнеспособността на тайванската машиностроителна индустрия.
Какви са перспективите за
развитие на този бизнес?

Европа винаги е била и ще бъде
важен търговски партньор на тайванските производители на металообработващи машини. Едновременно
с това, Тайван поддържа тесни връзки
с Югоизточна Европа, където са разположени заводи на множество световни производители на компоненти
и аксесоари за автомобилната промишленост, както и производители
на велосипеди, които са сред основните клиенти на тайванските машиностроители. През последните години тенденцията на интелигентното
производство е преобладаваща в световната индустрия. Машиностроителният бранш в Тайван е сред първите, разработващи интелигентна екосистема, за да отговорят максимално бързо и адекватно на търсенето
на крайния потребител, като допълнително повиши производителността и ресурсната ефективност за
индустриалните приложения. Вярваме, че тайванското металообработване би могло да спомогне за развитието на интелигентно производство и в България.

февруари 2019

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

февруари 2019

21

бизнес

Очакваме разширяване
на сътрудничеството между
двете страни
Пати Лин, директор на Тайванския съвет за международна търговия и развитие
(TAITRA) в България, пред сп. Инженеринг ревю
Представете дейността на представляваната
от Вас организация в Европа и по-специално в Югоизточна Европа и България.

Тайванският съвет за международна търговия и развитие (TAITRA) е организация с нетърговска цел, подкрепяща бизнеса в Тайван. Основана е през 1970 г. и бюджетът й идва от правителството и браншовите организации. Главният офис на TAITRA е в Тайпе, като организацията разполага с екип от 1300 специалисти, 5
местни офиса в Таоюан, Синчу, Тайчунг, Тайнан и Гаосюн,
както и 63 клона в целия свят.
TAITRA подпомага тайванския бизнес и производителите да повишат конкурентоспособността си на международния пазар и да се справят с предизвикателствата, които срещат. Основните функции на организацията включват: пазарни проучвания и информационно обслужване, развитие на търговската дейност и разработване на пазара, съдействие при организиране на изложбени участия, провеждане на специализирани обучения, както и предоставяне на уеб услуги.
TAITRA има 15 офиса в 13 европейски страни. В Югоизточна Европа разполага с такива в България, Румъния,
Турция, Италия, Унгария и Украйна.
Как Вашата организация подкрепя създаването
и развитието на партньорства между компании
от региона и тайвански производители?

Силно препоръчваме на българските компании, както
и на тези от целия регион да посетят изложението
TIMTOS в Тайван. То ще се проведе от 4 до 9 март т. г.
Събитието се организира от TAITRA и Тайванската асоциация на машиностроителната индустрия (TAMI).
TIMTOS ще бъде домакин на 1230 изложители от 26
страни, разположени на 7000 щанда, като по този начин
ще постави нов рекорд и ще заеме престижното трето
място сред световните изложения в областта на металообработването през 2019 г. Изложението е важна
платформа за местни и международни компании, които
искат да покажат най-новите си продукти. Събитието
е и своеобразен трамплин за желаещите да разширят
бизнеса си в Азия и света. Известни световни компании,
сред които DMG MORI, MAZAK, FANUC, Mitsubishi,
Heidenhain, Siemens, Bosch, Schunk, Universal Robots и Haas
Automation, са избрали да бъдат сред изложителите на
TIMTOS. Освен това, САЩ, Дания и Турция участват с
национални щандове за първи път, присъединявайки се
към традиционни участници като Германия, Швейцария
и Китай.
Посетителите могат да намерят всякакви продукти,
свързани с металообработката, както и интелигентни
технологии и производствени решения. Това е възможно
поради факта, че Тайван разполага с уникален клъстер в
областта на металообработката, включващ 16 500
производители на машини и доставчици на компоненти,
които формират цялостна верига на доставките.
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TIMTOS 2019 ще постави акцент на темите „Industry
4.0 & Smart Manufacturing“ и „AI Technology“, като демонстрира цифровизирани решения, които интегрират машини, промишлени роботи, сензори, IoT, инструменти за
анализ на големи масиви от данни, технологии за машинно самообучение и изкуствен интелект и други.
Как оценявате бизнеса на тайванските производители на металообработващи машини в България?

Металообработващата индустрия на Тайван има
впечатляващ 60-годишен опит и се радва на редица
предимства. Тайванските продукти в областта на металообработката се отличават с високо качество и са
много ценени от клиентите в широк спектър от индустрии по целия свят. Тайванските производители на
металообработващи машини имат много добри партньорски отношения с редица български компании. Тайван
е вторият по големина партньор за внос на машини в
България през 2016 г. Затова и с нетърпение очакваме
да разширим сътрудничеството между двете страни.
Какви са перспективите за развитие на този
бизнес?

В ерата на Industry 4.0, „напреднали“ не означава просто усъвършенствани технологии, но също така и такива, които поставят фокус върху повишаване на производителността. Производителите на металообработващи
машини на Тайван са готови да променят машината и да
прилагат нови технологии и концепции, за да допринесат
за повишаване на производителността на клиентите си.
Машиностроителните компании навлизат в редица
сектори на промишленото производство. Освен впечатляващите постижения, които са показали в световната
автомобилна промишленост през последните десетилетия, повечето тайвански производители се стремят към
партньорства в бързо развиващите се сектори като
авиокосмическата индустрия, отрасъла за медицинска
техника, получаването на чиста енергия и производството на олекотени автомобили.
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бизнес

Желанието ни е да бъдем
мост между компаниите
от Югоизточна Европа
и нашите членове
Ченг-Чинг Уанг, президент на Тайванската асоциация на машиностроителната
индустрия (TAMI), пред сп. Инженеринг ревю

Представете дейността на представляваната от Вас организация в Европа и по-специално
в Югоизточна Европа и България. Как оценявате бизнеса на тайванските производители на
металообработващи машини у нас?
Тайванската асоциация на машиностроителната индустрия (TAMI) е създадена през ноември 1945 г. През
последните 70 години асоциацията играе ключова роля в
тайванския сектор машиностроене. Металообработването е водещият сектор в машиностроителния бранш
у нас. Измежду тези 2800 членове, които са част от
TAMI към момента, повече от 1000 развиват дейност в
областта на металообработването и свързаните му
сектори.
TAMI е най-значимата в исторически план и водещата асоциация в областта на машиностроенето в Тайван, и има капацитета да предоставя разнообразна помощ на своите членове с огромно желание.
България е нов пазар за тайванските производители
на металообработващи машини. От 2013 година TAMI
участва ежегодно на MACH-TOOL в Полша, което е предпоставка за разширяване на присъствието ни на пазара
в Югоизточна Европа.
Как Вашата организация подкрепя създаването и развитието на партньорства между
компании от региона и тайвански производители?
Желанието ни е да играем ролята на мост между
компаниите от Югоизточна Европа и нашите членове.
Тази година съвместно с TAITRA организираме второто най-голямо изложение в областта на металообработващите машини от 4 до 9 март. То е важна платформа за разрастване на бизнеса по света, като доста
от водещите фирми – както местни, така и чуждестранни, ще вземат участие в него. Най-любезно каним
българските компании да го посетят.
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Какви са перспективите за развитие на този
бизнес?
Откакто Industry 4.0 набра популярност, доста производители на машини реорганизираха бизнес моделите
си и вече предлагат и софтуер, и допълнителни услуги.
Този зараждащ се бизнес модел накара голяма част от
тайванските производители да надградят своята оферта към клиентите поради новата им роля в интелигентното производство. Вече не сме просто доставчик на
оборудване, а системни интегратори. Представителите на сектора изминаха пътя от обикновен производител до интегратори на цялостни производствени решения.
Проучване сред производителите на металообработващи машини в Тайван през 2018 година показа, че общата стойност на произведената продукция ще нарасне
както на местния, така и на международния пазар. Стойността на продукцията до декември 2018 г. възлиза на
4,700 млн. щатски долара, което представлява ръст от
9,5% спрямо същия период на предходната година. Поради несигурната международна обстановка в края на годината бе отчетен спад.
Оставаме обаче консервативно, но оптимистично
настроени за настоящата 2019 година.
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бизнес

Содибул предлага високотехнологични машини
с японско качество от PINNACLE - Тайван
Румен Цинцаров, управител на Содибул, пред сп. Инженеринг ревю
Представете накратко дейността на Вашата фирма.

Содибул ООД е дружество с ограничена отговорност със седалище гр.
Пловдив. Фирмата е създадена през
2009 г. Основната икономическа дейност в посока развитие на пазара е
представянето на утвърдени производители на машини в областта на
машиностроенето и металообработването. Работим от години успешно с водещи азиатски производители като SODICK – Япония,
PINNACLE - Тайван, и с европейската
централа в Холандия на китайския
производител Chen Hsong.
Фирмата е официален вносител
от утвърдени европейски производители като DEGA - Италия, Coraltec Швейцария, Modular - Швейцария, ITSTechnologies - Германия, Fresmak Испания.
С кои тайвански производители работите, откога и какви
продукти предлагате на бъл-
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гарския пазар?

Содибул ООД продава на българския пазар тайванската марка машини PINNACLE. Фирмата е създадена
през 1976 година и има дългогодишни традиции и опит в производството на металорежещи машини. Фирма PINNACLE предоставя 3- и 5-осни
вертикални и хоризонтални центри
за фрезова и стругова обработка.
Машините от тази марка са в категория "висок клас". Тези машини намират приложение в инструменталното производство, средно- и едросерийното производство.
Какви са предимствата на произведените в Тайван продукти
и технологии и как те са позиционирани на конкурентния
български пазар?

Предимството да се изберат
машини от марката PINNACLE е в
това, че клиентът получава японско
качество, но на много по-добра цена
спрямо японските модели.

Какви са впечатленията ви от
съвместната работа с тайванските ви партньори?

Партньорството ни с PINNACLE
е изключително успешно, както заради високото качеството на машините, но и заради високото ниво на
колегиалност и партньорски взаимоотношения.
Содибул има амбицията да продава два пъти повече машини, отколкото всяка предходна година. Затова партньорството с най-добрите
и водещите производители е от
особено важно значение за нашия
успех.
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бизнес

Тайванските продукти
се отличават с високо
качество и надеждност
Руслан Волковицкий, управител на Мехатроникс, пред сп. Инженеринг ревю

Представете накратко дейността на Вашата фирма.
Нашата фирма е официален вносител на няколко водещи производители в своите области. Дейността
на фирмата не се изчерпва само с
дистрибуция на продукти за индустриална автоматизация, но и в компетентно консултиране на клиентите
в техните нужди, и същевременно
при необходимост - в пълен инженеринг на проектите им.
С кои тайвански производители работите, откога и какви продукти предлагате на
българския пазар?
На българския пазар представляваме три компании: Delta Electronics
(поделенията за индустриална автоматизация и захранвания), Li Ming и
Moujen.
Екипът ни предлага продуктите
на Delta Electronics на нашия пазар от
12 години. В портфолиото, което
доставяме, влизат следните продукти: програмируеми логически контролери, операторски панели, честотни инвертори, сервозадвижвания и мотори, терморегулатори, импулсни захранвания, машинно зрение,
индустриални Ethernet продукти и
датчици. От тази година вече предлагаме и роботи - SCARA и антропоморфни.
Втората компания от Тайван - Li
Ming, е един от водещите азиатски
производители на прецизни редуктори: планетарни, циклоидални, вълнови и други.
Последната е производителят на
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бутони Moujen. Качеството на продукцията им съперничи на най-реномираните марки на пазара, но цената е на порядък по-добра, много клиенти вече се убедиха в качествата
им.

Какви са предимствата на
произведените в Тайван продукти и технологии и как те
са позиционирани на конкурентния български пазар?
Продуктите, произведени от
представяните от нас компании, се
характеризират с високо качество
и ниска цена за аналогични продукти.
През годините интересът на клиентите ни само се увеличава, доказателство за това е двуцифреният
ръст, който отбелязваме с продажбите им на българския пазар от година на година. Съответно ръстът
на машиностроенето в България все
повече изисква подобни решения.

Традиционно, тайванското производство се отличава с високо качество
и висока надеждност.
Кои са най-интересните реализации у нас на продукти от
тайванските ви партньори?
Тук можем да отбележим много
различни сфери - от най-малките
машини до цели производствени линии. Най-честите приложения продуктите ни намират в CNC машини;
оборудване за хранително-вкусовата
промишленост - пакетиращи машини и различни манипулатори; имаме
разработено управление за стендове за изпитване на хидравлика на
един от най-големите производители на хидравлични системи; в галванични линии и в пречиствателни
станции.
Като един от най-интересните ни
проекти в момента мога да посоча
доставката на няколко антропоморфни робота.
Какви са впечатленията ви
от съвместната работа с
тайванските ви партньори?
Ние сме много благодарни на нашите партньори от Тайван, тъй
като те са много отзивчиви и експедитивни, когато имаме нужда от
тяхната помощ. Едновременно с
това ни стимулират и ние да сме на
ниво, защото непрекъснато разработват и пускат на пазара нови
продукти. Това ни мотивира да поддържаме квалификацията си, за да
сме в крак с новостите и тенденциите.
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бизнес

Новият ни партньор
Advantech разполага
с изключително богато
портфолио
инж. Петър Ценов,
ръководител офис София във Вайд-Бул,
пред сп. Инженеринг ревю
Представете в 2-3 изречения дейността на Вашата фирма.

Фирма Вайд-Бул е основана през 1996 г. Основната
дейност на фирмата е предоставяне на продукти и решения за електрообзавеждане и автоматизация. През
нашата над двадесетгодишна история сме се утвърдили на българския пазар като надежден доставчик на изделия и услуги за промишлеността.
С кои тайвански производители работите, откога и какви продукти предлагате на българския
пазар?

От началото на 2019 г. фирма Вайд-Бул е първият
оторизиран партньор на Advantech за територията на
България. Основана през 1983 г., Advantech е лидер в предоставянето на иновативни вградени и автоматизирани продукти и решения. Advantech е най-големият производител на промишлени компютри в света с над 29%
пазарен дял. През 2018 г. Advantech се нарежда на 5-о
място в списъка на най-добрите тайвански фирми за
2018 г. Фирма Advantech разполага с изключително богато портфолио, като в него влизат: промишлени компютри, индустриални монитори и панели, входно-изходни
модули, преобразуватели на комуникационни интерфейси, системи за събиране и визуализация на данни, системи за мониторинг и контрол, промишлени Ethernet устройства, машинно зрение и още много други. През 2019
г. в съответствие с целта си „да даде възможност на
една интелигентна планета“, Advantech ще бъде домакин на над 60 партньорски конференции, насочени към
индустрията в целия свят, с идеята да изгради цялостна мрежа за доставки на IoT индустрията съвместно с
различни промишлени партньори.
С навлизането на индустрия 4.0 и IIoT (Industrial Internet
of Things) компютрите стават неотменна част от
промишлеността. Компактните корпуси, високата надеждност, възможността за работа в тежки условия,
лесното разширяване и свързаност ги правят естествения логичен избор за много приложения. Затова и искаме
да фокусираме вниманието на читателите върху наймалкия промишлен компютър в света - UNO-2271G на
Advantech. Той може да се използва в редица системи за
автоматизация и интелигентни фабрични приложения,
като най-често това са за събиране и анализ на данни,
визуализация на процеси, свързване на оборудване в локални и облачни мрежи и др.
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Въпреки своите особено компактни размери от
100х70х30 mm, компютърът е снабден с Intel Atom E3825
процесор, 4 GB вградена памет, 2 x GbE, 1 x USB 3.0, 1 x
HDMI и опция за 2 x RS-232/422/485 или 3 x USB2.0 порта. Модулният дизайн позволява прибавянето на различни комуникационни интерфейси като 3G/GPS/GPRS/WiFi и благодарение на I-Door технологията на Advantech
можете да добавите още 24-канален изолиран цифров
I/O, HSPA, Bluetooth 4.0 и други модули. Операционната
система може да бъде Linux или Windows 7/10 IoT. Серията UNO-2000 позволява лесен монтаж върху стена,
панел, DIN-шина и VESA рамка.
Кои други тайвански компании са сред Вашите
партньори?

Преди повече от 5 години започнахме работа с фирма
Delta Electronics и по-точно с техния отдел PSBG – Power
Systems Business Group, който отговаря за проектирането и производството на промишлени захранвания. Delta
Electronics e най-големият производител на захранващи
блокове с над 60% световен пазарен дял. Захранванията,
предлагани от тях, са за монтаж на DIN-шина, панел и
захранвания за LED осветления.
Какви са предимствата на произведените в Тайван продукти и технологии и как те са позиционирани на конкурентния български пазар?

Пазарният дял на тайванските фирми в световен
мащаб става все по-голям както в бита, така и в промишлеността. Едно от основните предимства на повечето тайвански фирми е балансът между високото качество и достъпната цена.
За фирма Вайд-Бул е чест работата с едни от найдобрите тайвански фирми в промишления бранш и представянето им на наша територия.
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интервю

Определям
изминалите 10 години
като успешни за нас
Милена Куюмджиева,
управител на ифм електроник,
пред сп. Инженеринг ревю

Как бихте описали накратко пътя на ифм електроник в България през десетилетието от основаването на фирмата до днес? Какво смятате да запазите и какво – да промените занапред?
Наистина извървяхме дълъг път, преминахме през
много и различни изпитания. Въпреки всички грешки на
растежа, които се отнасяха както за нас, така и за
целия индустриален сектор, скокът, извършен в България през последните 10 години, е огромен. Ифм електроник също има принос в развитието на пазара. Защото ние не просто търгуваме, ние приемаме нашата
работа и като мисия: да прокарваме път на високите
технологии в областта на сензорите за автоматизация в България, да предадем опита и познанията относно продуктите, които предлагаме, на всички наши партньори и клиенти.
Каква е ролята на хората от екипа Ви в налагането и утвърждаването на марката на
българския пазар?
Естествено, като всяко едно ново начинание е трудно, но благодарение на малкия и сплотен колектив ние
успяваме да се преборим със силните на пазара. Всеки
един член на колектива има своята малка или по-голяма
роля за постигнатото през изминалите десет години,
които мога да нарека успешни за ifm electronic на българския пазар.
Иновациите са основна движеща сила в бизнеса на ifm electronic. Кои са основните стълбове, на които се гради продуктовата политика
на компанията?
ifm постоянно се развива. От основаването на фирмата през 1969 г. се разработват иновации, оптимизират се продукти и се адаптират системни решения.
Професионалните перспективи и целите, които компанията си поставя, е да създава технологии, които да
налагат стандарти, а едновременно с това да гарантират безопасно бъдеще. И това да се случва на тако-
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ва ниво, че участието на ifm electronic в даден проект
да бъде гаранция за успех.
Какви нови продукти може да очаква пазарът
от ifm electronic през настоящата година?
Както всяка една силно развиваща се компания в индустриалния бизнес, така и ifm всяка година подготвя
и разработва редица нови продукти. През настоящата
година ние очакваме нашите нови сензори за поток,
също така и фотоелектрични, които да бъдат вградени в различни машини от нашите партньори в България.
Едни от най-актуалните продукти на ifm electronic
са в сферата на визуалното следене на обекти, постоянното следене на температура, налягане, или позициите на различни обекти, както и наличието на комуникация и компютърно управление на всички нови сензорни групи.
Какво е бъдещето на вашия сектор в локален
и световен мащаб?
Потенциал за автоматизация винаги ще има. Дори и
в момент на криза се търсят компоненти за автоматизация, тъй като фирмите искат да оптимизират разходите и да увеличат своите възможности. След като ifm
electronic е сред най-големите производители на сензори
за автоматизация, можем да кажем, че ни очаква светло
бъдеще на българския пазар.
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Инж. Емил Панчев:
Бъдещето е в това да предлагаме
цялостни проектни решения
За предизвикателствата на пазара с продукти за индустрията с фокус върху промишлените помпи разговаряме днес с инж.
Емил Панчев. Вече 8 години той е част от екипа на Хенлих България, инженерингово-търговска компания, която оперира у нас
от 2005 г. и е част от международна група с 22 държави членки.
Емил Панчев е дипломиран инженер по хидравлична и пневматична техника с профил помпи и водни турбини. От 5 години е
Ръководител на отдел "Дюзи, помпи и компенсатори" в Хенлих
България.
Почти всяко производство се нуждае от вид помпа, за да
функционира, но кои са онези индустрии, в които помпите на Хенлих се търсят най-често?
Нашите помпи са изключително ценни на местата, където
се налага транспортиране на флуиди и особено на по-трудни такива - много гъсти, вискозни, агресивни или лесно запалими. Подобни флуиди има най-често в химическата промишленост, фармацевтичната, козметичната и хранително-вкусовата. Имаме
обаче много клиенти и от останалите индустрии.
Само за 2018 година сте регистрирали почти 700 поръчки
в отдела. Това е голям успех за нашия пазар. На какво се
дължи той според теб и защо клиентите избират точно
вас?
Хората, които ни познават, знаят, че Хенлих е синоним на
качество. За 14 години на пазара се наложихме като надежден и
доверен партньор.
Работим с утвърдени и старателно подбрани доставчици. Даваме много бърз отговор при запитване в рамките на 24 часа, а
понякога само за 30 минути. Част от работата ни е да предлагаме консултантска дейност тип инженеринг при изготвяне на
оферта. И не на последно място, подкрепяме нашите клиенти,
когато се нуждаят от резервни части или поддръжка на своите
машини.
От 1 година предлагате и професионален сервиз за помпи.
Защо го обособихте и с каква цел?
Направихме го, за да дадем добавена стойност на нашите клиенти. Той е последното звено в областта на помпите, което завършва кръга от концепцията за single-source-supplier.
Единици са фирмите в България, доставчици на промишлено
оборудване в нашия спектър, които осигуряват гаранционен и
следгаранционен сервиз, както и оригинални резервни части за
продуктите си. Гаранционният срок за доставяните от нас помпи варира между 12 и 24 месеца, като през това време съдействаме напълно безплатно на клиентите си при гаранционна щета. След като гаранцията изтече, предлагаме абонаментен,
стандартен или мобилен сервиз при клиент.
Спомена single-source-supplier. В какво се изразява тази
концепция и как Хенлих я прилага на практика?
Мисията на Хенлих е да бъде не само доверен партньор и доставчик, но и такъв, от когото клиентите да откриват всички
необходими продукти за своята производствена дейност.
Това правило спазваме и при работата с доставчиците ни взимаме един продукт само от един производител.
Как в ежедневната си работа ти прилагаш концепцията
за single-source-supplier? И какви са нейните предимства?
Първо, в моя отдел предлагаме всичко, което е свързано с флуиди, било то течности или газове. Изготвяме детайлна техническа оферта, която е тип инженерингова консултация. Даваме комплексно и завършено решение на клиента. Процесът ни на работа
не само че пести време на клиента, но и му дава достъп до нашия
опит и ноу-хау как се комбинират и използват продуктите.
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Често клиентът избира да купи всички продукти по офертата от нас и се доверява на моята над 12-годишна експертиза на пазара. Имам клиенти, които, нуждаят ли се от помпа, се
обръщат директно към мен и разчитат на мнението ми.
Спомена, че работите само с един доставчик за всеки
вид продукти? Защо избрахте именно този метод на
работа?
Това е политика на Хенлих Груп, от която е част и Хенлих
България заедно с още 21 европейски държави. Централата ни е
в Австрия и там всеки кандидат-доставчик се проверява и отсява. Минава 1-годишен тестов период, по време на който се
тестват не само продуктите му, но и време за изготвяне на
оферта, спазване на срокове и всички останали аспекти на работата с него. Ако показателите му са добри, този доставчик
се предлага на другите държави в групата и започваме съвместна работа.
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Този начин на работа гарантира ли на българския потребител, че продуктите му са със същото качество
като тези в Германия и другите 20 страни в Европа?
Категорично, да. В 90% от случаите и 22-те държави работят с едни и същи доставчици.
А какви други предимства дава това, че сте част от
международна група?
Когато се обърнем към доставчик от името на Хенлих, той
гледа на запитването ни като дошло от цялата Група. Това дава по-голяма тежест и получаваме много по-бърз отговор - в рамките на 24 часа.
Тестовете за качество на помпите също ли се извършват на международно ниво?
Да. Повечето от доставчиците ни извършват индивидуална
проверка на всяка една помпа. Това позволява по-силен фокус върху промишлените помпи, защото при водните се правят тестове на серии. Повечето промишлени помпи се изработват по
поръчка и задължително минават през различни тестове. Можем да поръчаме и конкретен тест за наш клиент, като той
има възможност да отиде на място и да види процеса.
Всички фирми, с които работим, са сертифицирани по ISO и
притежават сертификати, които гарантират надеждността
на техните продукти.
Кои са най-търсените ви помпи за 2018-та година?
През 2018-та положихме много усилия да наложим на пазара
два основни вида. Двойномембранните пневматични помпи, които се задвижват от сгъстен въздух, и мембранните дозиращи
помпи. Тях доставяме от две немски фирми, които имат силни
позиции в Европа, и целим да засилим присъствието им в България. От тези помпи поддържаме на склад, а в сервиза направихме ремонт и профилактика на няколко, които сме продали преди 6-7 години.
През 2019-та се фокусираме и върху варелните помпи, които служат за изпомпване на всякакви течности - агресивни и
неагресивни, лесно запалими и др. От тях също поддържаме на
склад в Пловдив.
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Защо си заслужава да инвестираме в по-качествена промишлена помпа, след като първоначалната инвестиция
за такава е по-висока?
В Хенлих предлагаме инженерингови услуги на изключително
високо ниво. С колегите ми винаги апелираме клиентите да не се
фокусират върху финансовото изражение на един продукт, а на
дълготрайността му. През годините съм се посветил на това да
уча хората да мислят повече за експлоатационния живот, защото всеки продукт струва единица сума, но ако разходите за поддръжката му в рамките на 1-2 години се изравнят с първоначалната инвестиция, положението е лошо.
Аз винаги посочвам на клиентите ни къде са слабите места
на един продукт, къде да очакват разходи за поддръжка и на каква стойност. Мисля, че клиентът имат право да притежава тази информация. Честа практика на конкуренцията е да предлага
продукт със занижени параметри спрямо необходимостта на
клиента само за да постигне по-ниска цена. Това води до заблуда
и последващи затруднения, които ние твърдо не одобряваме.
Нашите продукти са надеждни и на оптимална цена на база
работните си параметри и дълготрайност. Доставяме оригинални части за тях, предлагаме сервиз за профилактика и поддръжка. Този комплект от услуги води до минимално време за принудителен престой на една помпа, в което тя не работи и съответно не носи ползи на собственика й.
А какви са очакванията ти за промените в пазара през
следващите 5 години?
Очаквам търсенето на комплексни услуги и доставки да се увеличи. Цялостните решения ще са предпочитан продукт и нашата сила ще бъде в широкото ни портфолио и възможност да комплектоваме различни продукти, съобразно конкретно задание. Обмисляме развитие на инженерингова дейност, която да е подсигурена с монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонала. Сервизът се явява крайното и най-важно звено, защото дава
висока добавена стойност към продукта и подпомага клиентите в ежедневната им работа.
Уверени сме, че след 5 години фирма Хенлих ще се утвърди като надежден партньор за цялостни проектни решения, подкрепени от висококачествени продукти и надежден сервиз.

35

електроника

Безжични
компоненти за IoT
приложения
ерминът Интернет на нещата
(Internet of Things, IoT) официално се
появява през 1999 г. и днес означава
възможността за свързване чрез
интернет на произволни устройства. Според много специалисти IoT
дава сериозен тласък на третата
технологична „информационна революция“ в историята на човечеството (след създаването на земеделието и отглеждането на животни и на
машини за замяна на ръчния труд),
която започва със създаването на
средства за обмен на информация в
началото на ХХ век и рязко се ускорява с появата на интернет. Очаква
се през 2020 г. броят на намиращите се в експлоатация IoT устройства
да надхвърли 20 милиарда (според
производители като Intel и Texas
Instruments той ще е над 50 милиарда), а общите разходи на IoT индустрията да са около 1 трилион USD.
Основната част от ползваните финансови средства са насочени към
създаването на необходимите безжични компоненти за IoT, след което са средствата за мрежи и за
програмно осигуряване.

Същност на IoT
Концепцията за осъществяване на
безжични връзки в IоT включва възли
(Nodes), които могат да обменят
непосредствено данни помежду си и
чрез междинен блок (гейтуей, бридж,
рутер) да се свързват към облака
(Cloud) и през него с класически компютърни устройства от произволен
вид. Последните връзки се осъществяват и непосредствено. Връзки
се осъществяват и между възлите с
източниците на данни, които ползват M2M протоколи и популярни
интерфейси като SPI, I2C и UART.
В резултат на разрастването на
IoT вече съществуват значителен
брой негови сегменти, без да има
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ясно разграничаване между тях, нито
те да са обект на международни
норми.

Източник: Murata

Т

Стефан Куцаров

Технологии за IoT
За бързото разпространение на
IoT допринася наличието на множество технологии (наричани още комуникационни протоколи и стандарти) за реализацията й, сравнението
на които се прави най-вече на основата на скоростта на обмен на данни и обхвата им на действие (покритието). Идея за тях е дадена на фиг.
1, като създадената през 2004 г.
комуникация на близко разстояние
(Near Field Communication) NFC осигурява скорости на обмен 106 kbps, 212
kbps и 424 kbps на разстояние до
десетина cm в честотния обхват
13,56 MHz. За ползването й като IoT
в интелигентни сгради трябва ИС за
NFC да се вгради в преносимо комуникационно устройство (обикновено
смартфон или таблет) и тя да осигури връзка между управляемия обект
и мрежата на устройството.
Технологията Bluetooth ползва нелицензирания честотен обхват ISM
(2,4 MHz - 2,4835 MHz) и е създадена
през 1994 г. като безжичен вариант
на интерфейса RS-232 за връзка между телефони и компютри. За IoT се
ползват всичките й разновидности:
Bluetooth Classic със 79 канала с широчина 1 MHz и скорост на обмен 4
Mbps, Bluetooth Low Energy (BLE) с
намалена постояннотокова консумация на ползващите я устройства, 40
канала с широчина 2 MHz и скорост
1 Mbps, Bluetooth 4.0, Bluetooth 4.1,
Bluetooth 4.2 и Bluetooth 5.0 (от 2016
г.). Сред предимствата й са покритието до 750 m и възможността за
избор на скорост (2 Mbps, 1 Mbps,
500 kbps и 125 kbps), като нейното
намаляване по принцип води до поголямо покритие.
Създадената през 1994 г. технология Zigbee също е за 2,4-2,4835

Фиг. 1. Комуникационни технологии за
IoT - основни видове.

MHz, има 16 канала на 5 MHz един
от друг и покритие 10-100 m, а за
Европа се ползва 868-мегахерцовият
обхват с покритие до 1 km. Сред предимствата на технологията е
възможността за свързване на прибори от различни производители,
притежаващи спецификация от
Zigbee Alliance. Технологията Wi-Fi,
заменяща жичния Ethernet стандарт
работи в честотните обхвати 2,4
GHz (13 канала в Европа при скорост
11 Mbps за протокола 802.11b) и 5
GHz (23 канала и 54 Mbps за 802.11а).
Към предимството на най-големите
за IoT скорости на обмен се прибавя
възможността за изграждане на
мрежи с до 250 свързани устройства, но това е за сметка на увеличаване на сложността.
Най-бързо развиващата се технология LTE (от Long Term Evolution)
ползва за IoT разновидностите си
eMTC (от enhanced Machine-Type
Communication) или LTE Cat-M1 и NBIoT (NarrowBand IoT) или LTE IoT CatNB1, означавани общо като LTE IoT.
Наричат се теснолентови, тъй като
каналите на първата са широки 1,4
MHz при скорост на обмен до 1 Mbps,
а на втората са 200 kHz и до 100
kbps. Предимство на eMTC е осъществяването на дуплексни и полудуплексни връзки, докато при NB-IoT те
са само полудуплексни. Последната е
стандартизирана от 3GPP през
2016 г. и сред предимствата й са
възможността на изграждане на
мрежи с до 50 000 устройства, лес-
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Таблица 1. Специализирани ИС.
№

Модел (ИС в
Производител
серията) [година]

Технологии (стандарти) [интерфейси]

Честотен обхват (скорост на обмен) Работен темп.обхват,oС
[ширина на канала, MHz] {VDD,V/IDD,mA}
(размери,mm)
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699MHz - 2200MHz {3-5.5/60-300}
iconductor
2C,
N
o
r
d
i
c
B
l
u
e
t
o
o
t
h
5
+
B
L
E
(
I
E
E
E
8
0
2
.
1
5
.
4
2
0
0
6
)
[
4
x
S
P
I
,
Q
S
P
I
,
2
x
I
6 nRF52840 (1) [2018] Semiconductor
2.4GHz (125kbps, 250kbps, 1Mbps) {1.7-5.5/ }
2xUART, USB2.0]
Bluetoot5+BLE+Zigbee3.0+Thread (IEEE802.15.4) [QSPI,
7 QCA4020 (2) [2018]
Qualcomm
2.4GHz, 5GHz {1.8-3.6}
I2S, 2xI2C, UART, USB2.0]
4
3
3
M
H
z
,
8
6
8MHz, 900MHz [0.125, 0.2, 0.25]
8 SX1308 (2) [2017]
Semtech
LoRa+(G)FSK [SPI]
{3.3±0.3, 1.8±0.05/550}

ното свързване на нови към съществуваща мрежа и доброто проникване в застроени и подземни пространства. И за двете технологии
е предвиден 2,4-гигахерцовият обхват, но за местни мрежи могат да
се ползват и обхватите 400, 800 и
900 MHz. Друго предимство е намалената постояннотокова консумация, позволяваща при определени режими устройствата да работят 10
години без смяна на батерията.
Намаляването на консумацията
съчетано с покритие над 10 km е
основната цел на технологията LPWA
(от Low-Power Wide Area), а изгражданите с нея мрежи се означават като
LPWAN. Според една от прогнозите
през 2021 г. в експлоатация ще има
700 милиона устройства с тази технология. Първата от основните й
разновидности е LoRa (от Long Range),
означавана и като LoRaWAN със скорост на обмен до 10 kbps и работа
на батерия до 20 години. Покритието на една базова станция е до 50 km
включително подземни съоръжения и
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(4.27x3.76)
TA= -55 +125
(7.5x4.97x0.55)
(3.4x3x0.5)
TA= -40 +105 (5x5x0.85)
TA= -40 +85 (16x10x1.2)
TA= -40 +85 (7x7x0.85)
(11.2x11.2)
TA= 0 +70 (9x9x0.9)

помещения в сгради. Свръхтеснолентовата технология sigfox, означавана като Ultra-Narrow Band и UNB, ползва честотния обхват 868,034 –
868,226 MHz с широчина на каналите
100 Hz и скорост на обмен 100 bps
или 600 bps в зависимост от областта, където е мрежата, за сметка на
което покритието е 25 km.

Специализирани ИС
Относителният дял на намиращите се в продажба интегрални схеми
за IoT не е голям, тъй като част от
произвежданите са предназначени
само за вграждане в модули, които
при това стават с все по-малки размери. Нещо повече, нерядко една ИС
се създава за да бъде включена в определен модул или серия от модули и
в разработката й участва техният
бъдещ производител. Практическа
особеност на специализираните ИС
е, че често се предлагат като серии
с различия във възможностите –
броят на ИС в серията е отразен в
колона 2 на табл. 1.

Фиг. 2. Опростена структура на специализирана ИС за IoТ.

Значително е разнообразието в
структурата на специализираните
ИС, но същността им се изяснява
чрез опростената блокова схема на
фиг. 2. Блокът INTERFACE, означаван
още като Peripheral Interface и Host
Interface, осигурява двупосочна връзка
с проводникови мрежи като съдържа
възли за масово използваните интерфейси, за всеки от които има отделни изводи на входно-изходната шина
I/O. Често тя съдържа и група изводи от типа GPIO и такива за управление на определен тип товари –
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Източник: Silicon Labs

електроника

Фиг. 3.
Типична
блокова схема
на модул за
IoT с вграден
процесор.

например ИС на ред 4 в табл. 1 има
PWM извод за електродвигатели, 16
извода PWM за светодиоди, 10 извода за сензори с докосване и един за
сензор на Хол. Процесорът CPU с
вградения или външно свързван осцилатор CLK осигурява цялото действие на ИС, а блокът МЕМ са неговите постоянна и оперативна памет. В част от ИС към нея се прибавя външна постоянна памет, обикновено Flash.
Таблица 1 съдържа примери за специализирани ИС, като в колона 2 е
отбелязана годината на пускане на
пазара. Дадената на ред 1 ИС е предвидена за монтаж в модули, а найновата разновидност на ред 2 е
предназначена за автомобили с
възможност за едновременно използване на двата канала (Real Simultaneous Dual Band) - по всеки от тях
пътуващите могат да гледат и слушат различни видео- и аудиопрограми. Сред допълнителните възможности на ИС на ред 5 са вграденият
GPS приемник с точност 5 m, а тази
на ред 6 е представител на набиращите популярност ИС с възможност
за програмиране на изходната мощност на предавателя и съответно
адаптиране към условията за разпространение на електромагнитните
му вълни. За перспективното в IoT
свързване в мрежа (Mesh Networking)
е предвидена ИС на ред 7, която ползва и USB 2.0, а специфична за ИС на
ред 8 е възможността за обмен на
данни с измервателни уреди и селскостопански машини.
За осигуряване на параметрите на
ИС за IoT и правилното им функциониране съществено значение имат
свързването на външните елементи,
техният тип и реализацията на печатната платка. Поради това част
от производителите дават в документацията на ИС необходимите
препоръки - пример е представената
на ред 6 в табл. 1. Производителите на ИС за IoT спазват и възприетите принципи да предлагат кито-
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ве за улеснение на разработката на
устройства с тях - сред типичните
примери са QCA4024 Development
Board на Qualcomm и DK 50 Series на
Intel.

Модули
В зависимост от сферите на приложение на модулите и тяхната цена
съществува значително разнообразие в структурите им, а за изясняване на действието им може да се
използва фиг. 3.
Блокът CPU and Memory обикновено е самостоятелна ИС с процесор
CPU, Flash и оперативна (RAM) памет, контролер DMA за директен
достъп до тях и блок Security за защита на данните. За осигуряване
работата на тази част от модула
се ползва осцилаторът HFXO с вграден кварцов резонатор XTAL. Съществуват и модули с външен резонатор, например този на ред 4 в табл.
2. Отделна ИС е приемо-предавателят Wi-Fi Chipset с блок 802.11b/g/n
за осигуряване работата според
съответните стандарти, който в
модула WGM110A (ред 6 на табл. 2)
има вградена антена, а WGM110E
ползва външна, осигуряваща по-голямо покритие. Данните за обмен постъпват по проводникова мрежа
чрез блока I/O Ports в съответствие
с показаните стандартни интерфейси, чиято работа изисква осцилатора LFXO също с вграден кварц. Цифрови сигнали могат да се обменят и
чрез блока GPIO, а аналогови сигнали
се преобразуват в блока Analog и превръщат в импулси с PWM в блока
Timers and Triggers. Постояннотоковото захранване заедно с режимите
за намаляване на консумацията се
осъществява от блока Energy Management.
Подчертаният стремеж за намаляване на размерите и теглото на
електронните системи не отминава и модулите за IoT, към което се
прибавят нарастващите им приложения в преносими устройства. Ре-
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Таблица 2. Модули с максимален размер над 15 mm.
Честотен обхват (скорост
Модел (модули в
Технологии (стандарти) [интерфейси]
Производител
на обмен) [ширина на канала]
серията) [година]
{покритие, m}
{TxPow/RxSen, dBm}

1

DigiXBee3PRO (18)

Digi
International

2

ELS61

Gemalto

3 WNB301H (1) [2018]
C1500-MR2104 ATWPIN
B (4); [2017]
5 Quecte[2l 0E1P80] 6-E (6)
6 WGM110A (1) [2016]
7
8
9

WE866E4-P (1)
[2018]
CC3120MOD (1)
[2017]
SARA-N310 (2)
[2018]

BLE; (IEEE802.15.4, Zigbee, DigiMesh) [SPI, 2.4GHz (250kbps-1Mbps) {+19/I2C, UART]; {90/3200}
103}
700, 800, 900, 1800, 2100MHz
LTE Cat1 [I2C, USB2.0]
(5.2Mbps)

VDD,V (IDD,mA)
[IDD,sleep,mA]

Работен темп. обхват,oС
(размери, mm) [тегло, g]

2.1-3.6 (15-135) [1.7]

TA= -40 +85 (19x13x2)

3-4.5

[SPI, I2C, UART, USIM]

{23/-129}

3.1-4.2

TA= -40 +85 (27.6x25.4x2.2);
[4]
TA= -40 +85 (23x15x2.2)
[1.45]

Microchip

(IEEE802.11b/g/n) [SPI,UART]

3-4.2 (61-268) [4]

TA= -40 +85 (21.7x14.7x2.1)

Quectel

LTE-A Cat6 [I2C, USIM, USB2.0, USB3.0]

2412-2472MHz (1-72.2Mbps);
[20MHz] {18.5/-95}
B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32
(300Mbps); [1.4-300MHz] {23/ }

3.1-4.4 [1900]

TA= -40 +80 (51x30x4.3) [6]

2.7-4.8 (81-261) [23]

TA= -40 +85 (21x14.4x2)

3.3

TA= -40 +85 (20.5x16.3)

Liteon

Silicon Labs
Telit

(IEEE802.11b/g/n) [SPI, 2xI2C, 2xUART,
(до 72.2Mbps) {16/-98}
USB2.0] {450}
2
2
BLE 5.0 (IEEE802.11a/b/g/n) [SPI, I C, I S, 2.4GHz, 5GHz (1-54Mbps) {19/-96}
UART, USB]

Texas
Instruments

BLE (IEEE802.11b/g/n) [SPI, UART]

u-blox

LTE NB-IoT (3GPP Release 13) [USIM,
2xUART]

зултатът е нарастване на относителния дял на модули
с размери, приближаващи до тези на специализираните
ИС.
В табл. 2 са представени основните параметри на
модули с най-голям размер над 15 mm. Същественото като
параметър покритие (колона 4) се дава сравнително рядко поради зависимостта му от средата, в която се ползва модулът, например то е по-малко в градска среда отколкото в извънградска (стойността 90 m за модула на
ред 1 е за вътрешността на сгради и подземни съоръжения, а 3200 m е за открити пространства). В колона 5 с
TxPow е означена излъчваната от предавателя мощност
(Tx Power), а RxSen е чувствителността на приемника (Rx

2142-2462MHz (13Mbps) {17/-95} 2.3-3.6 (59-229) [<115] TA= -40 +85[1.(7250].5x17.5x2.45)
FDD Bands 3, 5, 8, 20, 28 (до
2.6-4.2 [<3]
TA= -40 +85 (26x16x2.4) [<3]
125kbps)
Източник: Microchip

№

Фиг. 4. Препоръчвана схема на свързване на един от модулите на ред 2 в табл. 3.

Sensitivity). Съществената за работата на модулите диаграма на насоченост (Radiation Pattern) се дава сравнително рядко в каталозите (сред изключенията е модулът
на ред 3 от табл. 3). Консумираният ток IDD в режим
предаване зависи от излъчвана мощност, а в режим приемане по принцип е по-малък. В таблици 2 и 3 са дадени
неговите гранични стойности, а IDD,sleep е токът в режим
„Очакване“ – включен е само блокът на модула, който
трябва автоматично да го задейства при постъпване на
сигнал за приемане. При избора на модул за дадено приложение е полезно да се има предвид, че част от моделите
се предлагат в няколко корпуса с различни размери – пример е модулът от ред 1 на табл. 2.
В табл. 3 са дадени модули с максимални размери до
15 mm включително.
За правилното функциониране на модулите и свързването на външните елементи към тях също има изисквания, които са отразени в техническата документация.
Като пример на фиг. 4 е показано свързването на модул
с външна антена, защита от обратна полярност на захранващото напрежение и външен индикатор.

Безжични микроконтролери
Всички съвременни системи за безжичен обмен на
данни освен приемо-предавател практически задължително съдържат микроконтролер. Това логично води до появата на ИС на безжични микроконтролери (Wireless
Microcontroller, Wireless MCU), чиято популярност бързо
нараства през последните години. Структурата им е
подобна на тази на специализираните ИС за IoT, обикновено ползват 32-битов процесор с типична честота няколко десетки MHz и често се предлагат в разновидности с различен обем на паметта. Освен за IoT те са пред-
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Таблица 3. Модули с максимален размер до 15 mm вкл.
№

Модел (модули в
серията) [година]

1 WSL309S(H) (4) [2018]

Производител

Технологии (стандарти)
[интерфейси] {покритие, m}

Liteon

(IEEE802.15.4g) [I2C, UART]

2

RN4871 (3) [2016]
Microchip
3 CMWX1Z[2Z0A1B6]Z-078 (2)
Murata
4
BGX13P (2) [2018]
Silicon Labs
5 WFM200 (1); [2018]
Silicon Labs
6 WIRL-BTLE (1); [2018] Wuerth Elektronik

Bluetooth 4.2, BLE [SPI, I2C, UART]
LoRa, Sigfox [SPI, I2C, UART, USB]
Bluetooth, BLE [UART]
(IEEE802.11b/g/n)
Bluetooth smart 5-0 [UART]; {100}

Честотен обхват (скорост на
обмен) [ширина на канала]
{TxPow/RxSen, dBm}

VDD,V (IDD,mA)
[IDD,sleep, A]

Работен темп. обхват,oС
(размери, mm) [тегло, g]

862-932MHz (18bps-37.5kbps)
2-3.6 (15-120) [1.5]
TA= -40 +85 (15.5x12.9x2.5)
[7.8kHz-500kHz]; {19/ }
2402-2480MHz (10kbps) {0/-90}
1.9-3.6 (89-505) [80]
TA= -40 +85 (11.5x9x2.1)
868MHz, 915MHz [125kHz, 250kHz} 2.2-3.6 (21.5-128) [1.65] TA= -40 +85 (12.5x11.6x1.76)
{18.5/135.5}
[0.48]
2400-2483.5MHz {8/-91.1}
2.4-3.8 [3]
TA= -40 +85 (15x12.9x2)
2.4GHz
(48-138) [200]
(6.5x6.5)
2402-2480MHz (2Mbps); {3/-96}
1.8-3.6 (5.4-7.5); [0.4]
TA= -40 +85 (11x8x2)

Таблица 4. Безжични микроконтролери и системи върху чип.
№

1

Модел (ИС в
Производи-серията) [година]
тел

CYW43903 (2)
[2018]

Cypress

2 PSoC 63 (12) [2018]

Cypress

3 SAM R34 (2) [2018]

Microchip

4

IS1871 (1) [2017]

Microchip

5

JN5179 (3) [2017]

NXP

Технологии (стандарти) [памети]
{интерфейси}

Честотен обхват (скорост на
обмен) [канали/ширина]
{TxPow/RxSen,dBm}

VDD,V (IDD,mA)
[IDD,sleep, A]

Работен темп.
обхват,oС (размери,mm)

(IEEE802.11a/b/g/n) [ROM640KB, SRAM1MB] {SPI,
SPIFlash, UART, 6xPWM}
BLE 4.2 [Flash1MB, ROM128KB, SRAM288KB] {SPI,
I2C, I2S, UART}
LoRa; (IEEE802.15.4g) [Flash256KB, SRAM40KB]
{SPI, I2C, USART, USB2.0}
Bluetooth4.2+BLE [Flash256KB, ROM32KB,
SRAM24KB] {SPI, I2C, UART}
Zigbee3.0; (IEEE802.15.4-2006) [Flash 512KB,
EEROM 4KB, RAM 32KB] {SPI, I2C, 2xUART}

2400-2500MHz (72Mbps);
[ /20MHz] {20.5/-98.9}
2400-2482MHz (2Mbps) {-20 0/95}
137-175MHz; 410-525MHz; 8621020MHz [ /125kHz]; {20/-136}

3-4.8 (55.2-325) [6]

TA= -30 +85
(5.85x4.91x0.31)

1.7-3.6 (5.7-13)

TA= -40 +85 (5x3.8x0.65)

1.8-3.63 (16-95)
[0.79]

TA= -40 +85 (6x6)

2402-2480MHz [ /0-39] {0/-90}

1.9-3.6 (10) [2.9]

TA= -40 +85 (4x4x0.85)

2.4GHz { /-96}

2-3.6 (2-22.5) [0.6]

TA= -40 +125 (6x6)

2360-2400MHz; 2400-2483.5MHz
(250, 500, 1000kbps); [0-39/ ]
{-30 3.5/-95}

0.9-4.2 (6.76-14.7)
[1.2]

TA= -40 +105 (7x7x0.91)

6

MKW41Z (6) [2016]

NXP

BLE4.2; (IEEE802.15.4-2011) [Flash 512KB,
SRAM128KB] {2xSPI, I2C, LPUART}

7

QCA4020 (2) [2018]

Qualcomm

Bluetooth5.0, Zigbee3.0, Thread (IEEE802.15.4);
[RAM 300KB] {SPI, QSPI, I2C, I2S, HSUART, USB2.0}

8

CC3120 (1) [2017]

Texas
Instruments
Texas
Instruments

(IEEE802.11.b/g/n) {SPI, UART}

2412-2472MHz (13Mbps); [13/ ]
{18/-96}

2.1-3.6 (53-272) [1]

TA= -40 +85 (9x9x0.9)

(IEEE802.11b/g/n) [Flash 1MB, RAM256KB] {SPI, I2C,
I2S, 2xUART}

(16Mbps) {18/-96}

2.1-3.6 (59-233) [1]

TA= -40 +85 (9x9x0.9)

9

CC3220S (3) [2016]

назначени и за други безжични приложения от типа PAN (Personal Area
Network) и LAN (Local Area Network),
включително електроника в облеклото (Wearable Electronics) и постепенно добиващите популярност Digital
Beacon и Proximity/Find Me Services за
определяне местоположението на
обекти.
Примери за безжични микроконтролери са дадени на редове 3-6, 8 и 9
в табл. 4, като характерни за този
на ред 3 са 12-битовият АЦП с 8
входа, двата аналогови компаратора и контролер с 48 входа за сензори
с докосване. Даденият на ред 4 може
да работи с операционните системи Apple OS и Android, съдържа 12битов АЦП с 6 входа и блокове за
контрол на температурата на чипа
и захранващото напрежение. Работата със Zigbee 3.0 на микроконтролера на ред 5 определя допълнителни
приложения в интелигентни системи за осветление, автоматизация на
жилища и сгради, а специфичната за
микроконтролерите EEPROM позволява 105 цикъла на запис.
Микроконтролерът на ред 6 освен 16-битов АЦП съдържа и 12-битов ЦАП, а изходната мощност
може да се програмира в дадените
в таблицата граници с 62 стъпки.
Даденият на ред 7 микроконтролер
съдържа специализиран процесор
(Wireless Network Processor) за рабо-
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тата на IoT и възможност за едновременен обмен на данни с 4 предавателя, например в индустриални
системи за управление и измерване
и сградна автоматизация. Процесорът в микроконтролера на ред 8
е двуядрен, включва интерфейс за 8битова камера и 12-битов АЦП с 4
канала.
По-нататъшното разширяване на
функциите на безжичните микроконтролери, например чрез добавяне на
специализирани малошумящ усилвател (LNA) в приемника и усилвател
на мощност в предавателя с цел увеличаване на покритието, се осъществява чрез безжични системи върху
чип (Wireless System-on-a-Chip, Wireless
SoC), каквито са дадените на редове
1, 2 и 7 в табл. 4. Сред особеностите на тази на ред 1 е специализираният за IoT процесор с голяма памет,
увеличена скорост на обмен на данни по безжичните канали и с проводниковите интерфейси и съвместимост със стандартите IEEE802.11d/
h/i. Наименованието Programmable
SoC (PSoC) на дадената на ред 2 система е заради програмирането на
изходната мощност между -20 dBm
и 0 dBm и наличието на програмируеми АЦП, ЦАП и цифрови блокове.
Като специфични особености могат
да се споменат съвместимостта с
BLE 5.0, блокът CapSense Sigma-Delta
за работа с капацитивни сензори и

блокът за звуковъзпроизвеждане с
възможност за свързване на цифрови стереомикрофони. Характерни за
SoC на ред 7 са работата с три
технологии в два честотни обхвата
при значителна мощност на предавателя, което е полезно за реализацията на хъбове за IoT и в изграждането на сравнително големи мрежи,
например в т. нар. умни градове.
С малки изключения безжичните
микроконтролери и техните разновидности съдържат вече споменатия блок (или блокове) за PWM. За
реализация на устройства с микроконтролерите трябва да се държи
сметка дали те изискват допълнителен външен микроконтролер и да се
ползват даваните в каталозите им
схеми с особености на елементите
и на печатната платка.

Приемо-предаватели
Тази категория ИС и модули (Radio
Transceiver) съдържат предавател и
приемник с електронен ключ за избор към кой от тях да се свързва
антената за желания режим на работа заедно с блок за модулация на
излъчваните сигнали и такъв за демодулация на приеманите. Практически аналогични са функциите на
ИС и модули на модеми (Modem) и
съответно няма принципна разлика
между двете категории – наименованието им в каталозите зависи от
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Таблица 5. Приемо-предаватели.
№

1
2

Модел
(година)

ADF7030-1
(2016)
STD-503 (2016)

Производител

Технологии (стандарти)
[интерфейси] {покритие, m}

Честотен обхват (скорост на обмен)
[ширина на канала] {TxPow/RxSen,dBm}

VDD,V (IDD,mA)
[IDD,sleep,mA]

Работен темп.
обхват,oС (размери,
mm)

Analog Devices

(IEEE804.15.4g) [SPI]

169.4-169.6MHz; 426-470MHz; 863-960MHz
(0.1-300kbps); [2.6-738kHz] {-20 17/-121.2}
2402-5-2478.5MHz {20/-93}
2.4GHz (125, 250, 500, 1000, 2000kbps)
{-20 8/-95}
862-960MHz [250kHz]; {6/ }

2.85-3.6 (21.2-50) [0.01]

TA= -40 +85 (6x6x0.73)

3.3-5.5 (48-55)

TA= -20 +65 (40x29x5)

Circuit Design
(EN300 400) [UART]; {300}
N
o
r
d
i
c
B
l
u
e
t
o
oth5 (IEEE804.15.4-2006) [4xSPI,
3 nRF52840 (2018) Semiconductor
2xI2C, I2S, 2xUART, USB2.0]
4 SX1257 (2018)
Semtech
(IEEE802.15.4g) [SPI]

производителя, наричат се и
Modulator/Demodulator Transceiver.
Друга особеност е, че естеството
на действието им определя наличието на малко блокове за проводникови интерфейси или липса на такива. Тъй като по принцип приемо-предавателите се ползват в значително по-широка от IoT група на безжичните мрежи, съществуват сравнително малко модели, създадени специално за IoT. Типичен пример е интегралната схема MDM9206 на
Qualcomm Technologies, предназначена за вграждане в клетки на IoT
мрежи и означавана като Cellular
Modem. Работи с технологиите LTE
Cat-M1, LTE Cat-NB1 и GPRS с 15 канала при скорости на обмен на данните между 20 и 375 kbps.
Примери за приемо-предаватели
са дадени в табл. 5, като в този на
ред 1 могат да се програмират широчината на канала на приемника и
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изходната мощност на предавателя
(със стъпка 0,1 dB). Също програмируема със стъпка 4 dB е изходната
мощност на предавателя в ИС на ред
3, а за улесняване на приложенията в
документацията й са дадени практически схеми със стойности на елементите и печатни платки. Последната ИС в табл. 5 може да работи
в дуплексен и полудуплексен режим, а
специфично нейно приложение е в
програмно реализирани радиокомуникационни системи (Software Defined
Radio) SDR.

Портали и рутери
Порталите (Gateway) са сред задължителните елементи за изграждане на безжични мрежи. В тези за IoT
те осигуряват връзката на устройствата за непосредствен обмен на
данни с управляваните обекти или
хъбове към мрежата. Сериозно е
присъствието на Intel с моделите й
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1.7-5.5 [1.5]

TA= -40 +85 (7x7x0.85)

2.7-3.6 (20-58); [0.5]

TA= -40 +85 (5x5x0.75)

под общо наименование Intel IoT
Gateway, разделени в три групи –
DK100 Series, предназначена за индустрията и енергетиката, тази за
транспорта (DK200 Series) и общата за двете групи DK300 Series. Сред
технологиите, с които работят, са
Bluetooth, Zigbee и Cellular 2G/3G/4G,
а за проводникови мрежи ползват
интерфейсите Ethernet 10/100, RS232, RS-485 и USB2.0. В DK300 Series
първият е заменен с Ethernet 10/100/
1000 и са прибавени RS-422 и USB
3.0.
Типичен пример за рутер е Digi
Transport WR31 на Digi International,
който работи с технологиите LTE
Cat3 и LTE Cat4 в 6 честотни обхвата между 450 MHz и 2600 MHz със
скорост на приемане 50 Mbps и на
предаване 100 Mbps и 150 Mbps и
ползва интерфейсите RS-232, RS-422
и RS-485. Оформен е като прибор с
габарити 127x89x51 mm.
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Ограничаване
на загубите в
електроснабдителни
мрежи
Н

арастващият брой на населението и индустриализацията на
държавите създават необходимост
от големи количества електрическа
енергия. Фактът, че електроенергията рядко се използва на същото
място, на което се произвежда, обуславя нуждата от преносни линии и
разпределителни системи, които
обаче са свързани със загуби. Това
означава, че наред с нарастващото
търсене идва и необходимостта от
ограничаване на загубите с цел намаляване на консумацията на ресурси и същевременно осигуряване на
повече енергия за потребителите.
В страните от ЕС годишните загуби от електроразпределение са
средно между 2 и 12%. Технологичният напредък в областта предлага
няколко обещаващи решения, които
могат да допринесат за пълното
подобряване на процеса. Внедряването на интелигентно измерване и
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инсталирането на сензори например
правят достъпни големи обеми оперативни данни, а изкуственият интелект и информационните технологии позволяват управлението им
за оценяване и откриване на загубите.
Загубите в разпределителните
мрежи могат да бъдат дефинирани

като разликата между постъпващата във и излизащата от системата
електрическа енергия в рамките на
определен период от време. Те обикновено се класифицират в две категории – технически и нетехнически
загуби. Техническите се наричат още
физически, тъй като се отнасят до
енергията, трансформирана в топ-
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лина и шум по време на разпределението. Това разсейване на енергия се
отразява на разходите на клиентите и допринася за увеличаването на
въглеродните емисии. Техническите
загуби възникват като пряк резултат от физическите характеристики на използваното електрическо
оборудване. Те зависят от дизайна
на мрежата, нивата на напрежение
и преобразуване и дължината на електропроводните линии.

Видове технически
загуби
Техническите загуби могат да
бъдат допълнително разделени на
променливи, постоянни и такива,
свързани с мрежови услуги. Всички
проводници, независимо дали са намотки в трансформатори, алуминиеви или медни проводници във
въздушни линии или кабели, и дори в
разпределителни уредби, предпазители или измервателно оборудване,
имат вътрешно електрическо съпротивление, което води до нагряването им при преноса на електричество. Тъй като загубите на енергия,
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произтичащи от разсейването на
топлината в околната среда, се променят с тока, протичащ през проводниците в електрическите мрежи,
тези загуби се класифицират като
променливи. Те зависят и от дължината и напречното сечение на проводника, тъй като варират пропорционално на съпротивлението. Като
цяло мерките за намаляване на променливите загуби са насочени или
към намаляване на големината на
тока в системата, или към понижаване на съпротивлението в преносните линии.
Част от електроенергията се
губи при мрежови компоненти и оборудване като например трансформатори или проводници, в резултат на
свързването им към мрежата и тяхното включване под напрежение.
Дори и да не се доставя енергия на
клиентите, в системата има загуби, само защото е електрически заредена. Тези загуби са под формата
на топлина и шум и се наричат постоянни загуби или загуби без товар,
защото не са зависими от това колко електрическа енергия се доставя

по мрежата. Освен ниската ефективност на трансформаторите, друг
източник на постоянни загуби е електрическата изолация в мрежовото
оборудване.
Постоянните загуби не се променят с тока, но зависят от приложеното напрежение. Въпреки това, докато мрежовото оборудване е под
напрежение и приложеното напрежение е относително стабилно, те са
по същество постоянни. Следователно, постоянните загуби са функция на
самата мрежа и зависят главно от
броя на захранваните компоненти. В
тази връзка мерките за намаляването им имат за цел главно да се намали броят на заредените компоненти
или да се повиши тяхната ефективност.
Освен от оборудването, отговорно за постоянните и променливите
загуби, енергия се консумира и от
контролно-измервателната техника, монтирана по електрическите
линии или измервателните уреди
(механични или електронни), инсталирани при клиентите. Тези загуби
от мрежови услуги имат както по-
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стоянен (например при непрекъсната работа), така и
променлив компонент (в зависимост от комуникационните устройства според честотата и обема на данните).

Намаляване на техническите загуби
Съществуват редица методи за изчисляване на техническите загуби в системата. Те включват използване
на резултатите от изпитването на производителя, за
да се определят загубите от трансформатори и прилагане на прогнозни физически модели и методики за установяване на загубите в цялата система въз основа на
измерените в част от нея. Потенциални методи за ограничаване на загубите са подмяната на старо оборудване, правилното оразмеряване на трансформатори,
фазовото балансиране, управлението на консумацията,
използването на кондензатори за увеличаване на реактивния товар и оптимизиране на напрежението.
В райони с висока степен на използване на мрежата
инсталирането на кабели с по-висока номинална мощност може значително да намали загубите. При подмяна
на захранващите кабели е необходим внимателен анализ
на очакваното натоварване, за да се определи кой кабел
би бил най-ефективен. Аналогично, осъвременяването на
разпределителното трансформаторно оборудване може
да доведе до значително намаляване на разходите. За да
се определи кога е целесъобразно да се подмени дадено
оборудване, може да се използва програма за прогнозна
поддръжка.
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Трансформаторите работят най-ефективно, когато
са на 80-100% от максималния си капацитет. Недостатъчно натоварените трансформатори са неефективни
поради загуби в ядрото. Ако някои трансформатори често са недостатъчно натоварени, е възможно част от
тях да бъдат изключени или да бъдат инсталирани помалки трансформатори, съответстващи на товара. В
случай че трансформаторите често са претоварени,
може да е по-безопасно и по-ефективно да се инсталират по-големи трансформатори или да се ребалансира
товарът така, че трансформаторите да работят под
капацитета си. Отново е необходим внимателен анализ,
за да се определи кога от финансова гледна точка има
смисъл да се премине към по-голям или към по-малък трансформатор или кога даден трансформатор направо да се
изключи.
Тъй като резистивните загуби са нелинейна функция
на тока, балансирането на тока, подаден през всяка
фазова линия, може да намали общите загуби, дори ако
потреблението на клиента не се промени. Може да се
използва анализ на клиентските товари и геометрията
на веригата, за да се определи най-добрият начин да се
балансират натоварванията на всяка фаза. Отчитането на натоварването на системата и балансът на фазите може да гарантира, че мрежата ще продължи да
работи с максимална ефективност, когато се планира
нова инфраструктура, например зарядни станции за електромобили.
Предлагането на компенсации срещу редуциране на
консумацията на енергия по време на пикови периоди и
насърчаването на употреба на по-ефективни уреди могат да спомогнат за намаляване на потреблението от
страна на клиентите. Тъй като загубите са нелинейна
функция на тока, дори и скромното понижаване на енергоконсумацията в пиковите периоди може да има значителен ефект върху големината на общите загуби.
Двата компонента на привидното натоварване на
системата са действителният товар и реактивното
натоварване, което е необходимо, за да се намагнетизира обект като трансформаторно ядро. Чрез инсталиране или регулиране на кондензаторни банки процентът
на реактивното натоварване на системата може да се
намали, което ще доведе до редуциране и на загубите на
реална мощност. Посредством внимателно коригиране
на нивата на напрежението в мрежата е възможно да се
намали токът в части от системата, което от своя
страна ще понижи общите резистивни загуби.
Идентифицирането на причините за загубите в мрежата и определянето на най-добрия метод за ограничаването им може да бъде предизвикателство, но последните постижения в инфраструктурата от интелигентни
измервателни уреди и машинното самообучение могат
да улеснят процедурата значително. За по-доброто разбиране на загубите, техните източници и развитието
им във времето може да помогне технологията за интелигентните мрежи, която предоставя по-подробни данни
по отношение на времево и пространствено разпределение. След като се изготви детайлна карта на загубите в
системата, много по-лесно може да се разработи разходно-ефективен метод за ограничаването им.
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платена публикация

Роботизиран склад с мобилни роботи OMRON
Съвременните складови технологии изискват и предлагат
богато разнообразие от решения. Един непретенциозен преглед на складови реализации показва много широка палитра от
различни разработки, които решават множество задачи и те
определено са ориентирани към спецификата на дейността.
Автоматизацията на складовите процеси е доведена до такава пълнота и завършеност, че на пръв поглед се използват готови решения, които се модифицират за особеностите на съответното приложение. Предлагат се много варианти на складов софтуер, които също са достигнали всеобхватност и завидна ефективност. В заключение може да се твърди, че е постигната висока степен на складови решения, които може дори да бъдат наречени "складова конфекция".
Ако обаче се опитаме да видим нуждите на един малък или
среден производител, ще забележим, че "конфекцията" невинаги е удобното решение в складовата му дейност. Най-често на
него му е нужна гъвкавост. Това се отнася както по отношение на складиране на входящи материали, транспортирането
им до обработващите машини и до местата за сглобяване, така и отново транспортиране до склада за готова продукция
със заскладяване и послеследваща логистична обработка. На
всеки от тези етапи има транспорт, който е ръчен с колички,
полуавтоматичен и по-рядко автоматичен.
За решаване на тази задача могат да се използват
мобилни транспортни роботи, които се предлагат на
пазара и OMRON - ADEPT е един от водещите им производители.
ГЕМАМЕКС предлага примерно решение на такъв роботизиран склад.
То се базира на роботизиран складов модул (РСМ) от асансьорен тип, показан на фиг. 1.

фиг. 1
РСМ има две стелажни клетки за складиране и трета по
средата, която е за транспортиращия асансьор. Първата
клетка е с отворено пространство отпред за ръчни операции
при складиране и изваждане на заскладени продукти. Операторът комуникира с РСМ чрез сензорен видеотерминал, като
извиква чрез него съответния продукт от клетката на заскладяването му или я посочва при обратната операция.
Операторът може да транспортира продукта с количка или
да го положи на транспортен робот. Всякакви колизии между
оператора и робота са изключени, защото последният постоянно сканира пространството пред и зад него и спира, ако
срещне препятствие. След това продължава по зададената му
пътна карта. Така транспортният робот и операторът могат да работят независимо или едновременно.
РСМ предоставя също възможност на робота за автоматично зареждане или разтоварване на продукта, в случай че
продуктът се складира в еднотипни контейнери (касети).
Прототип на такъв роботизиран складов модул е
вече създаден от български производител с участие в
управлението и софтуера на ГЕМАМЕКС.
РСМ е нискобюджетна разработка в съответствие с пред-
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лаганата функционалност. Заскладяването и отскладяването
на бройките различни продукти се извършва засега ръчно през
сензорен видеотерминал, тъй като РСМ е във вариант за заскладяване на разногабаритни детайли до 20 брая на рафт от
всяка стелажна клетка.
Поддържа се SAP спецификацията на продукта, броят детайли от всеки вид с текстовото им описание и позицията,
на която се намират. При отскладяване операторът може да
коригира всички тези атрибути.
Изграждането на напълно роботизиран склад е показано на
фиг. 2.

фиг. 2
Той включва произволен брой роботизирани складови модули, които са разположени в примерен огледален ред. Всяка редица от РСМ е обърната с роботните си терминали към тези
на отсрещната редица.
Така трасето между тях се използва двупосочно. В ъгловите пространства са зарядните станции, където роботите
отиват автономно при изтощаване на батериите им за ново
зареждане. Между роботизираните складови модули са предвидени "бързи" трасета за еднопосочно движение на роботите, при което те не се срещат, а само евентуално изчакват
при навлизане в двупосочните трасета.
Възможна е и друг тип топология, която отчита други особености на складовия процес. Софтуерът, предлаган от
OMRON, може да управлява флота от до сто робота.
Поради невъзможност за сблъсък между човек и робот е възможно складът да се организира от смесен тип. Част от РСМ
да работят с контейнери с автономно роботизирано вземане
и заскладяване, а останалата част да е за продукти, които не
се поместват в касети. Операторът може да ги товари ръчно
в колички или върху транспортния робот. Последният се оборудва за целта с допълнителен операторски панел за потвърждение, че заявката е изпълнена и др.
Вносител на транспортните роботи е фирма ГЕМАМЕКС.
За запитвания относно роботизирания складов модул, включително негови модификации, контрагент е
фирма ГЕМАМЕКС.
Модулът, от своя страна, по вертикала е изграден от унифицирани конструктивни стелажни клетки, с което лесно се
адаптира към различна височина на помещенията и е лесен за
монтаж и транспорт. Независимо че може да бъде използван
в склад с роботизиран транспорт, той е автономна складова
единица, която работи независимо. Функционално е напасван
към изискванията на производството и експедицията на малки и средни предприятия, които предпочитат гъвкавост.

www.gemamex.com
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Тенденции в
дигитализацията
на ХВП
П

рез последните години производствените компании в хранително-вкусовата промишленост са изправени пред сериозни предизвикателства във връзка с колебанията
в търсенето и динамично променящата се култура на съвременния потребител. Наред с тези пазарни
фактори се налагат и нови технологични парадигми, които изискват
преосмисляне на производствените
системи и възможностите им да
взаимодействат с останалите елементи във веригите на стойността на предприятията. Чрез внедряване на широка гама иновации в
областта на информационните и комуникационни технологии в производствата си компаниите в отрасъла се стремят да увеличат икономическия си потенциал и да отговорят на изискванията на нови глобал-
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ни концепции като Industry 4.0 и
Internet of Things. Мащабната трансформация на хранително-вкусовата
промишленост по пътя към интелигентната фабрика на бъдещето е
свързана с една основна технологична стратегия – дигитализацията.
Към традиционните тенденции в

тази индустрия, сред които устойчивост, водна, ресурсна и енергийна ефективност, безопасност на
продукцията и качествен контрол,
се добавят и белези на все по-висока степен на автоматизация и роботизация, внедряване на свързани
и интелигентни производствени
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системи, облачни платформи, събиране и обработка на
големи масиви данни и т. н.

Предпоставки за дигиталната
трансформация
Industry 4.0 е комплексна и гъвкава производствена
парадигма, която постепенно се превръща от визионерска футуристична концепция в реална стратегия за интелигентно проектиране, оборудване и експлоатиране
на съвременните производствени фабрики. Тя е свързана
с много възможности и предизвикателства за предприятията от ХВП, а интегрирането на нови технологии е
насочено към значително подобряване на качеството,
ефективността и конкурентоспособността им. Всяка
компания, която се затруднява да отговори на изискванията на този нов производствен ред, среща допълнителни трудности при въвеждането на нови продукти,
услуги и други иновации на пазара, отбелязват експертите. Този феномен става още по-отчетлив в хранително-вкусовата индустрия, която е един от стълбовете на съвременната икономика и е изцяло подчинена на
все по-взискателните потребителските вкусове.
Нарастващите темпове на дигитализация и почти
безкрайното разнообразяване на асортиментите в различните подсектори на отрасъла по отношение на модификации, възможности за търсене, начини на предлагане, вариации в обемите на продукцията и дори персонализиране на продукти от масовото производство налагат необходимостта от висока гъвкавост, ефективност и производителност на технологичното оборудване.
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Обръщане на веригата
Специалистите посочват интересна тенденция в
пазарното търсене на хранителни стоки и продукти през
последните години, която предопределя и технологичното развитие на производствените предприятия в отрасъла. Посоката на веригата „търсене-предлагане“ се е
изменила така, посочват пазарните анализатори, че днес
потребителите директно заявяват на производителите какво искат да ядат и пият. Този феномен, свързан с
дигитализацията, те наричат „обръщане на веригата“,
а в основата му е стремежът към задоволяване на все
по-индивидуални вкусове в контраст с предлагането на
типови продукти за масовия потребител. За да стане
тази визия реалност, отделните елементи на производствените мрежи (машини, оборудване и технологични
линии, платформи за ресурсно планиране и управление, а
също и външни фактори като комуналните дружества
например) трябва да разполагат с възможности да обменят информация и да взаимодействат автономно
помежду си. Резултатът е свързана система, в която
всички процеси са напълно интегрирани с оборудването
и звената за вземане на решения.

Водещи тенденции
В актуално проучване, озаглавено „Дигитализацията
в хранително-вкусовата индустрия: от предизвикателствата и тенденциите до възможностите и решенията“, пазарни и технологични анализатори открояват 14
основни тенденции във връзка с трансформацията на
сектора през последните години. Изследването, публикувано през 2018 г. от Международната федерация по
автоматично управление (IFAC), обхваща периода 19922016 г. и посочва най-важните области, в които производствените компании от тази промишленост концентрират усилията си. Това са: управление на водните
ресурси; проследимост; устойчивост; роботизация; управление на риска; повишаване на производителността;
оптимизиране на продуктовия дизайн; Internet of Things;
внедряване на „зелени“ технологии и преход към „зелени“
фабрики; опазване на околната среда; стимулиране прилагането на възникващи технологии; цялостна ефективност; биотехнологии; управление на големи масиви данни.
Екологичната устойчивост в сектора е свързана с
употребата на природни ресурси с темпове, по-ниски от
тези на естественото им обновяване или заместването им с алтернативи, намаляване на въглеродните емисии и отказ от участие в дейности, застрашаващи глобалната екосистема. Макар на пръв поглед тези мерки
да не са изцяло и пряко свързани с хранителните продукти, те могат да доведат до значителна трансформация на производствените процеси, технологии и програми, до необходимост от преоборудване, обновяване на
съоръжения, промяна на политики и т. н.
Водещи стандарти в хранително-вкусовия отрасъл
както в миналото, така и днес са високата безопасност
на продукцията и стриктният контрол на качеството.
Те са задължителни и не подлежат на предоговаряне.
Безопасността е абсолютна категория и тя е необходимо да гарантира, че даден продукт не може по никакъв
начин да навреди на потребителя. Качеството, от друга страна, е по-субективен показател, като основна база
в това отношение са действащите регулаторни изисквания. Тези две тенденции продължават да предопределят технологичното развитие на предприятията от
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сектора и да диктуват изискванията към хигиенния дизайн на оборудването, управлението на процесите,
системите за мониторинг и контрол, измервателната апаратура и
останалите елементи от производствените системи.

Пазарни и икономически
фактори
Отчетлив показател, който говори за влиянието на дигитализацията
върху ХВП, е глобализирането на отрасъла в контраст с локалната насоченост на производството и дистрибуцията в миналото. Днес глобализацията тотално е променила начина, по който продуктите достигат до потребителите, което се
отразява директно на производствените мрежи и веригите на доставките, твърдят експертите.
Сред тенденциите в цифровизирането на индустрията е непрекъснатият стремеж към оцеляване и поддържане на конкурентоспособност
на динамичния и крайно пренаситен
глобален пазар.
Фактори, които оказват влияние
върху изискванията за ефективност
и производителност на предприятията в сектора, са и ценовият натиск
при суровините и изходните материали, както и ангажиментът към
потребителя за непрекъснато разнообразяване, диверсифициране на продуктовия асортимент.

Практически измерения
на дигитализацията
Наред с изброените абстрактни

58

тенденции, дигитализацията в предприятията от хранително-вкусовата промишленост има и своите конкретни практически измерения.
Част от дейностите във връзка с
реализирането на концепции като
Industry 4.0 при много глобални компании е възприемането на единни
технологични решения във всички
локални производства, както и на
хомогенни ключови показатели за
ефективност (KPI), за да могат лесно и прозрачно да се измерват резултатите от направените инвестиции.
Свързаното и интелигентно производство разкрива възможности за
подобряване на безопасността за
персонала и благосъстоянието на
служителите, включително повишаване сигурността на различни устройства, машини и съоръжения и осигуряване на необходимите системи
за мониторинг на оборудването.
Постигането на по-висока екологична устойчивост е свързано с минимизиране на количеството отпадъци и вредни емисии вследствие
на производството, оптимизиране
на производствения капацитет благодарение на по-ефективно оползотворяване на достъпните ресурси и т.
н. Постигането на всички тези цели
позволява и допълнително намаляване на оперативните и експлоатационни разходи.
Ключова задача с оглед на безопасността и качеството на продукцията е осигуряването на безупречна
материална, продуктова и процесна
проследимост. В тази посока на по-

мощ идват най-съвременните средства за индустриална автоматизация, маркиране, етикетиране, разчитане на баркодове, визуална инспекция, машинно зрение и т. н.
Крайна цел на дигитализацията е
осъществяване на концепцията за
изцяло безхартиени фабрики, в които всички информационни потоци и
масиви данни са дигитални и се генерират, обработват и управляват
във виртуални платформи, които
свързват в мрежа отделните елементи на производствените системи и опосредстват многопосочната
комуникация между тях. Автоматизираното събиране и обработка на
данни не само намалява човешкия
труд, но редуцира и рисковете от
грешки. Комуникационните възможности на съвременните технологични системи пък позволяват безпроблемно сътрудничество и обмен на
идеи и информация между научноизследователските и развойни екипи на
компанията, лабораториите и производствените й звена.
Повишаването на степента на
интелигентност на оборудването в
синхрон с изискванията на концепции
като Industry 4.0 и Internet of Things
прави възможно допълнително разширяване на приложната област на
информационните и компютърни
технологии в индустрията, улеснявайки работата на операторите и
спестявайки им много усилия, обучения и труд. В помощ на човека все
по-масово се явяват и индустриалните роботи, които намират нови и
нови приложения във фабриките за
преработка и производство на хранителни продукти, където технологичните операции често са свързани
с повторяеми, трудоемки и опасни
дейности.

Ключови технологии
Сред ключовите технологии,
опосредстващи настъпването на
дигиталната епоха в хранителновкусовата промишленост, са киберфизичните производствени системи (основен стълб на Индустрия 4.0
и интелигентното производство),
индустриалният Internet of Things
(IIoT), облачното производство, инструментите за анализ на големи
информационни масиви, холограмните изображения, добавената и виртуалната реалност, адитивното
производство и др. Появяват се
широка гама спомагателни концепции за изпълнение на производствената дейност, производни на диги-
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автоматизация
тализацията и Industry 4.0. Такава е
идеята за „plug and produce“ системи (от типа „включи и произвеждай“). Те следват продуктово-ориентиран подход и не изискват централизирано координиране. Системите от този тип са съставени от
интелигентни производствени модули, способни да се самоконфигурират, които на практика почти не
изискват човешка намеса, за да
бъдат въведени в експлоатация и
управлявани.
Друга новаторска концепция е за
производството на интелигентни
продукти. Идеята е всички произвеждани и използвани компоненти и изделия да разполагат със съответните сензори и други вградени средства за събиране и обмен на данни
със свързаните производствени системи. Така данните за конфигурирането на дадена производствена линия, процес или етап могат да бъдат
съхранявани и локално, на ниво компонент, пестейки човешки труд и
позволявайки модулно разширяване,
гъвкаво преоборудване и ефективна
превантивна поддръжка на системите и отделните им елементи.
Industrial Internet of Things (IIoT) е
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ключова технология за осъществяването на дигиталната трансформация във фабриките от ХВП, която се
определя като систематично разширяване на степента на автоматизация с прогресивно подобряване на
комуникацията между машините и
системите. Възможностите за мониторинг и управление (включително и отдалечено) са почти безгранични и свързани с генерирането и управлението на големи обеми данни –
друг важен принцип при интелигентните заводи. Необходими са инструменти и средства за събиране,
анализ, организиране, съхранение,
търсене, споделяне, трансфер, визуализация и осигуряване на сигурността на гигантски масиви от данни
с различен характер.
Облачните производствени платформи са плод на клиентски-ориентиран модел, който осигурява достъп
при поискване от всяка точка на
света до споделена база от разнообразни и разпределени производствени ресурси. Чрез тях могат да бъдат
създавани и управлявани преконфигурируеми производствени линии с
подобрена производителност и ефективност.

Сред ключовите технологии, които улесняват цифровизирането на
производството в хранително-вкусовия отрасъл, са и виртуалната и
добавена реалност. Те могат да
бъдат ангажирани в множество специфични дейности, включително избор на продукти от складове, изпращане на инструкции за отстраняване на проблеми и неизправности към
носими електронни устройства и т.
н. Технологии за виртуална реалност
вече се използват в продуктовото
прототипиране, уеб-базираната виртуална машинна обработка, монтажните операции, диагностиката
на повреди, машинното обучение и в
множество производствени операции.
Не на последно място, от критично значение за дигитализацията в
сектора са адитивното производство и компютърното проектиране.
Благодарение на напредъка в тези
области стана възможно предлагането на все по-персонализирани хранителни продукти в малки и единични
партиди, създаването на изделия с
огромна геометрична свобода в дизайна, т. нар. мултиматериални продукти и др.
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WMS - ключ за повишаване
ефективността на
складовото стопанство
За ефикасното управление на средни и
големи складови стопанства, освен добре
планирана структура, са нужни прецизни работни процеси и оптимално организирани прием и експедиция на стоки. Такова управление се гарантира с използването на софтуерна система за складово
управление (WMS).
Големи потоци от материали могат
да бъдат оптимизирани и проследявани
ефикасно и икономично чрез интелигентната ни система iFD WMS Lite, която
осигурява лесно и прозрачно управление на
всички процеси в реално време.

По-добра организация
WMS системата работи въз основа на
точно зададена топология на склада, състояща се от области, зони и складови места.
Самата задача по изобразяването на тази
топология в системата и обозначаването
на всички места с баркод етикети води до
известна реорганизация и подобряване на
структурата на складовото стопанство,
както и до оптимизация на процесите в него.
Обособяват се различни зони, в които
се складират бързо- и бавнооборотни продукти, а също така и зони с различни видове разфасовки на продуктите като единични опаковки, кашони, палети и др. Складирането в различни зони може да се извършва и по признак съвместимост на
стоковите групи като напр. хранителни
продукти, химикали и др.
Намирането на свободни места в подходяща зона за стоките от входящи пратки се извършва автоматично от WMS системата в зависимост от зададените
критерии.

Прозрачен склад
Благодарение на регистрацията на всяко действие с помощта на мобилни терминали с баркод скенер или RFID приемник,
WMS системата следи и протоколира движенията в склада и "знае" кое къде се намира и каква е неговата наличност. Но тя знае
още много други важни неща коя стока кога
е получена, от коя партида е, какъв е срокът
й на годност. Това предотвратява залежаването на стока и загубите от последващото й унищожение, тъй като системата изписва винаги по-рано получената или с пократък срок на годност стока.
Точният отчет на складовите наличности заедно със статистиката на продажбите дават възможност за по-прецизно
управление на доставките и избягване на
презапасяването със стока.
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Още една важна информация, която
може да се получи от WMS системата по
всяко време, е степента на запълване на
местата по зони.

Висока производителност
Автоматизацията на процеси като
приемане, контрол и складиране на стока, изписване на стока, попълване на запасите, вътрешни премествания, инвентаризация и др. води не само до подобрена
отчетност и намаляване на грешките, а
и до повишаване на производителността
на складовия персонал.
За особено трудоемкия процес на изписване iFD WMS Lite предлага специални организационни решения като паралелна обработка на няколко поръчки (Multi Order
Picking), разделяне на изписването по зони
с последваща консолидация и др., които
допринасят за значително повишаване на
производителността на този процес.
Част от iFD WMS Lite са и приложения
с гласово (Pick by Voice) или светлинно (Pick
by Light) управление, при които работникът е с две свободни ръце и поглед, освободен от екрана на мобилния терминал.
Освен с повишена производителност тези
методи на работа се отличават и с много
по-висока прецизност на изпълнението.

Повишена мотивация
Паралелно с движенията на стоките
WMS системата регистрира и всички действия на складовия персонал. Това предо-
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ставя възможност за оценка на производителността и точността на изпълнение
на различни дейности на всеки един
сътрудник, което, от своя страна, може
да се използва за оптимално разпределение
на задачите и стимулиране на персонала.
От психологическа гледна точка работата с модерна техника и технологии
води до повишена мотивация и сигурност
на персонала и подобряване на взаимодействието между екипите в склада.

По-ниски разходи
В крайна сметка всички гореописани
ефекти от внедряването на WMS система водят както до намаляване на капитала, обвързан в складови наличности, така
и до намаляване на самите разходи за работата на склада. При правилен подход на
планиране и внедряване на такава система спестените средства могат да бъдат
значителни и бързо да изплатят инвестицията.

ИФД Инженеринг Джойнт Венчър ООД
1612 София, ул. Ами Буе 84
ет. 6, тел. 02 439 82 61
sales_ifd@ifd-sofia.com

www.ifd-sofia.com
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ВиК

Регулатори на
налягане за
водоснабдяването
З

агубата на вода е значителен
проблем за системите за разпределение на питейна вода в световен
мащаб. Стойностите им варират в
зависимост от водоснабдителното
дружество, но са докладвани загуби
на вода в диапазона между 15 и 70%.
Доброто управление на налягането в
системата е едно от многото решения за намаляване на загубите на вода
и обикновено е най-икономичният подход с незабавни резултати. Има пряка връзка между налягането и загубите – установено е, че ако се редуцира
налягането с 1%, загубите ще се понижат приблизително с 1,15%.
При предприемане на мащабен проект за ограничаване загубата на вода
ВиК операторът трябва да обособи
няколко контролни зони с един източник на вода, ако това е възможно. Тези
зони са известни като водомерни
(District Metered Areas, DMA). Обикновено броят на тези зони при средни и
големи ВиК дружества надхвърля няколко стотици.
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За да се гарантира, че клиентите имат достатъчно налягане за
своите нужди и същевременно се
елиминира рискът от прекомерно
високо налягане, за всяка водомерна
зона е необходим измервателен
уред, както и регулиращ вентил с
пилотно управление. Регулиращите
вентили се изпълняват в съответствие с редица стандарти в световен мащаб и конструкцията им е
различна в зависимост от производителя. Например различните производители могат да използват
материали с различно качество.
Освен това има и много допълнителни опции, които могат да доведат
до удължаване на експлоатационния
живот на тези вентили или до улесняване на поддръжката им.

Стандартни редуцир
вентили
Стандартните регулиращи вентили за налягане са широко използвани от повечето ВиК оператори в
световен мащаб. Те са отличен избор за управление на налягането във

водоснабдителните системи и обособяването на водомерни зони. Този
тип вентили обикновено разполагат
с един регулиращ механизъм и предлагат една настройка на налягането.
Операторите ръчно настройват
механизма до достигане на желаната стойност на налягане след него
във водоснабдителната система.
Тази стойност се поддържа постоянна независимо от вариациите в
наляганията или дебитите преди
вентила. За да функционират ефективно, за този тип вентили е необходимо диференциално налягане от
0,6 bar между входа и изхода им. За
да се измени налягането, операторът трябва да настрои ръчно
вентила чрез промяна на регулиращия му механизъм. Този тип вентили са много подходящи при средни и
високи налягания в системата. Ако
наличният диференциал на налягането падне под 0,6 bar, стандартните
редуцир вентили не могат да се
отворят напълно и с допълнителното понижаване на пада на налягането дебитът клони към нула.
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ВиК
Редуцир вентили за ниско
налягане
Ако по време на пикови периоди
на потребление се наблюдават много ниски налягания, стандартните
редуцир вентили не могат да осигурят необходимия дебит. Както стана ясно, при падане на налягането на
вход под 0,6 bar диференциалното
налягане през вентила не е достатъчно, за да се поддържа отвореното
му положение. Капацитетът на вентила се понижава, поради което потребителите надолу по веригата
може да нямат достатъчно вода.
Този проблем може да бъде преодолян с помощта на два вентила с пилотно управление. Първият е стандартен редуцир вентил, който се
използва за регулиране или намаляване на налягането в непикови периоди
на консумация. Вторият представлява модифициран вентил за поддържане на ниво, който позволява отварянето на главния вентил към атмосферата при предварително определена стойност на ниско налягане.
Когато налягането на входа падне
под тази зададена стойност, главният вентил се отваря напълно,
свеждайки до минимум загубата на
налягане при периоди на пиково натоварване. Вентилът може да се
отвори напълно дори при налягане от
0,13 bar.
Обикновено регулиращите механизми на стандартните редуцир
вентили са настроени за най-ниското налягане, необходимо при пиково
натоварване, за да се гарантира, че
всички потребители имат дос-
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татъчно налягане за задоволяване
на техните нужди. Трябва да се има
предвид, че настройката за изходното налягане остава постоянна,
независимо от разликите във входното налягане или дебита. При непикови периоди на потребление,
например през нощта, натоварването в системата е по-малко, така че
загубата на налягане през разпределителните и обслужващите водопроводи е много по-ниска, което
води до по-високи налягания надолу
по потока, особено в отдалечени от
редуцир вентила участъци. В непикови периоди на потребление повишеното налягане е свързано с две
отрицателни последствия – увеличение на риска от възникване на
течове и спукване на водопроводните тръби.
Гореописаният сценарий може да
се предотврати частично чрез използване на два стандартни регулиращи механизма на главния вентил.
Единият от тях се настройва за
налягането при голямо потребление
(дневно време), докато другият се
регулира за ниско налягане на потребление (нощно време). Включва се електромагнитен вентил и обикновен
контролер решава кой от двата
механизма да се използва в зависимост от времевия период. В зависимост от наличието на захранване
могат да се използват стандартни
електромагнитни вентили с локално
захранвани таймери или таймери с
батерия, комбинирани с електромагнитни вентили с минимална енергоконсумация. Описаните варианти

могат да бъдат много рентабилни и
да осигурят отлични резултати.

Саморегулиращи се
редуцир вентили
Друг интересен вариант са комбинираните вентили за регулиране
на налягането на водния поток. Този
тип вентили отчитат дебита на
база диференциалното налягане или
през подходящо оразмерен отвор,
или през частично отворен шибър,
разположен след редуцир вентила.
Стандартният регулиращ вентил
има голям вторичен диафрагмен механизъм, който настройва положението на вентила спрямо дебита. Регулиращият механизъм е настроен за
минимално (нощно) налягане. След
това с увеличаване на дебита вторичният механизъм повишава налягането. Минималното налягане и зададеното му увеличение се определят
така, че да се осигури адекватно
налягане във всички участъци на водомерните зони при пиково потребление. Ограничението на този тип
вентили е, че те трябва да бъдат
единствен източник за една водомерна зона. Множество вентили,
захранващи една водомерна зона, не
могат да функционират правилно.

Редуцир вентили с
управление от трета
страна
При прилагане на такъв тип управление се използват стандартни редуцир вентили. Производителите на
контролери и интерфейсни устройства от трета страна адаптират
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ВиК
зват заедно със сензори за дебит във
водомерните зони, така че данните
да са достъпни за SCADA в реално
време. Тази информация дава възможност за непрекъснато регулиране на
наляганията въз основа на изискванията за големината на дебита.

Съображения при
оразмеряване и избор

оборудването си към интерфейса на
производителя на редуцир вентила.
Обикновено в зависимост от производителя на контролера под регулатора на налягане се разполага буферна камера или задвижващият механизъм се поставя върху редуцир вентила.
Регулиращият механизъм реагира
на изменението на дебита в системата и регулира налягането спрямо
това. Ако не е необходима модулация
на потока, тогава като опция може
да се използва управление на база
време.
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Редуцир вентили с
моторно управление
В този случай върху вентила се
монтира надеждно 24 VDC (AC опция)
моторно задвижвано устройство,
което се закрепва към регулиращия
винт. Това устройство изисква помалко от 1 A, за да функционира и се
управлява от 4-20 mA сигнал от водоснабдителната SCADA система.
Продължителната липса на захранване ще доведе до постоянно налягане
при последно зададената настройка.
Датчици за налягане (нагоре и надолу по веригата) могат да се изпол-

Избраният регулиращ вентил за
управление на налягането трябва да
се отличава с характеристики, съответстващи на специфичните работни условия на водоснабдителната
мрежа. Той трябва да има минимален
брой вътрешни уплътнения, подложени на висока степен на триене, тъй
като те са склонни да се износват с
течение на времето. Трябва да се
избягват стеснения без филтри във
вътрешния механизъм на главния вентил.
Една от най-често срещаните
грешки при оразмеряване на редуцир
вентили е стремежът регулаторът
да съответства на размера на
тръбата. Най-важният фактор при
избора на размер обаче е да се отчете максималният дебит. Производителите на редуцир вентили предоставят таблици за оразмеряване и
програми за определяне на правилния
вентил за максимален дебит. Ако
вентилът е преоразмерен, той може
да бъде много нестабилен при слаби
дебити, тъй като според много от
производителите стабилността е
най-висока при ход в диапазона между 20 и 80%. Ако вентилът е преоразмерен, той може да е само леко от-
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ВиК
ворен при максимален дебит, което
води до нестабилност. Това обикновено е свързано с повече проблеми по
поддръжката и обслужването.
Инженерите трябва да оценят
текущия максимален дебит, но и да
предвидят възможността за бъдещо
разширение на мрежата и съответното повишаване на дебита. Също
така трябва да се има предвид не
само употребата на питейна вода,
но и нуждите за пожарогасене.
Възможността за добавяне на
допълнителни функции увеличава потенциала на редуцир вентилите.
Повечето производители предлагат
възможност за добавяне на функции,
които да позволят свързването на
стеблото на вентила с цел индикация на положението му в SCADA системата например.
Когато редуцир вентилът има
допълнителни кранове от двете
страни на тялото си, регулиращият
механизъм може да бъде изместен от
обратната страна, в случай че пространството за работа в камерата
е ограничено или в бъдеще трябва да
се добавят различни електронни устройства, сензори или измервателни
уреди. Винаги е препоръчително да се
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монтират манометри, обикновено на
1 или 2 диаметъра на тръбата разстояние от вентила за осигуряване
на най-добри резултати.

Поддръжка
Цената на редуцир вентилите
почти винаги е основен фактор при
сравняването на два подобни продукта. На днешния пазар реалната разлика в цената между различните продукти, отговарящи на една и съща
техническа спецификация, може да
достигне най-много няколкостотин
щатски долара (обикновено много помалко) на единица. Въпреки това в
повечето случаи въпросът за поддръжката, труда и резервните части (оперативни разходи) се пренебрегва. Редуцир вентилите не са освободени от поддръжка. Ако ВиК операторът реши да инсталира голям
брой регулатори на налягане, разходите за поддръжка и труд могат да
станат значителни.
Тъй като конструкцията на повечето редуцир вентили е подобна, то
такава е и необходимостта от резервни части. Частите, които са
подложени на най-много износване, са
вътрешните уплътнения - като ста-
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тичните уплътнения, които са в контакт с вала на движещия се вентил.
Износването на тези уплътнения
може да доведе до възникването на
вътрешен теч и дори до блокиране
на вентила, което би наложило изпращането на технически екип за спиране на водния поток и пълно разглобяване на вентилния механизъм, за да
се замени износеното уплътнение.
Видно е, че дори една малка и евтина
част като o-пръстен може да генерира периодични разходи, които са много по-високи от разликите в цените
между различните марки вентили.
Друг трудоемък елемент са филтрите на системата за управление
на налягането. Всички системи трябва да бъдат снабдени с филтър, който гарантира чистотата на водата през стесненията във вентила
(дюзи, иглени клапани и портове на
пилотния вентил). Най-често използван е малък външен филтър, който
може да се запуши, ако не се почиства периодично. Интервалите между промиванията на филтъра зависят от дебита и качеството на
водата в системата и могат да
варират от веднъж седмично до
веднъж на всеки няколко месеца.
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Новости при
резбонарязването
Н

арязването с метчик е сред
традиционните методи за изработване на вътрешни резби в съществуващи отвори. При него инструментът – винт с нарязани прави и
винтови режещи канали, които образуват режещи ръбове, навлиза аксиално в обработвания детайл, като
нарязва резба до определена дълбочина в отвора (частична резба) или
през целия отвор (проходна резба).
Използват се и метчици без стружкови канали, които нарязват резбата чрез пластична деформация. Метчиците също се подразделят на такива за глухи и за проходни отвори,
като могат да бъдат твърдосплавни, да са изработени от бързорезна
стомана и т. н. При нарязването
обикновено се използват последователно няколко метчика с различни
размери и точност на профила, като
всеки следващ е за по-фина обработка на отвора.
Макар методът да се прилага
отдавна в практиката както ръчно,
така и машинно съвременните достижения в механичната обработка
го превръщат в гъвкава технология
с много възможности. Сред новостите в областта, от които производствените цехове могат да се възползват, са портативното оборудване,
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хидравличните резбонарезни машини, както и изцяло автоматизирани
и роботизирани системи. Независимо от избраното решение в ерата
на високотехнологичното машиностроене основен фокус остава ефективността. За да се постигне оптимално ефективна и производителна
обработка, е препоръчително да се
приложи цялостен подход към резбонарязването, който отчита най-подходящия метод, обема и изискванията към продукцията, материалите
на обработваните детайли и инструменталната екипировка, износва-

нето и живота на инструмента,
рисковете от счупване и потребностите от смяна на резбонарезните
инструменти, необходимите допълнителни и довършителни операции,
времетраенето на циклите на обработка и т. н.

Технологични
възможности
Макар технологията значително
да се е усъвършенствала с годините,
някои нейни аспекти са останали
непроменени. Необходима е добра
организация на резбонарезните инст-
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рументи по размер и вид, за да могат работниците бързо и лесно да
откриват търсения инструмент.
Нарязването на резба с метчик се
предпочита пред нарязването с фреза в много приложения, макар вторият метод също да има редица предимства. Сред факторите в полза на
резбонарязването с метчик са относителната простота на операцията
и възможността да се изпълнява на
по-широк набор от машини с конвенционални скорости, без спираловидно интерполиран ход на инструмента. По-тежките и взискателни приложения често изискват използването на фреза.
Основното предимство на фрезоването е възможността да се контролира прилягането. Отворът с резба се фрезова при високи обороти, а
инструментът се въвежда в предварително фрезован отвор. Така операторът на машината има възможност да регулира размера на резбата, като вместо със свредло обработва отвора с фреза. Това може да
бъде по-подходяща стратегия, ако
има тесни допуски по отношение
размера на резбата или ако трябва
да се направят по-дълбоки резби с
възможност за повърхностна обра-
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ботка като боядисване например.
Резбонарезните фрези могат да
обработват широк диапазон от диаметри на отворите. Чрез такъв
инструмент каналите на резбата
могат да бъдат ситуирани по-близо
до дъното на глух отвор и с лекота
да се нарязват резби в по-големи
отвори. Фрезите оставят и място
за падане на стружките. Една резбонарезна фреза, за разлика от метчиците, може да комбинира и различни
операции за обработка на отвори с
един инструмент.
Също така за фрезоването на резби може да се използва един-единствен инструмент, за да се направи
широк диапазон от размери на отворите. Това намалява както разходите за инструментална екипировка, така и времето, свързано със
смяна на инструмента. Резбонарезните фрези могат да бъдат използвани за изработване на вътрешни и
външни резби, десни и леви, както и
много големи резбови отвори (например тръбни резби). В последния случай това елиминира необходимостта да се инвестира в твърдосплавни метчици с големи размери за обработка на по-големите отвори.
Нарязването на резби с фреза дава

възможност на потребителя да проектира и изработка на нестандартни резби, без да се налага да инвестира в нестандартни метчици, които могат да бъдат много скъпи и
самите те да изискват дълги срокове за изработка. При обработването на много плитки глухи резби при
тънки материали нарязването с фреза позволява максимален брой канали
на малка дълбочина. Недостатък на
фрезоването е, че обикновено са необходими високоскоростни фрезови
машини със скорост на шпиндела от
порядъка на 60 000 RPM.

Особености на
нарязването с метчик
Най-голямото предимство при
нарязването на резби с метчик е
скоростта. Високоскоростните резбонарезни центри с твърд неподвижен метчик могат да обработят
редица отвори само за част от времето, което е необходимо на резбонарезните фрези. Нарязването с
метчик може да постигне по-дълбоки отвори в по-твърди материали,
например в стомана.
Съществен недостатък на метода е, че е необходим различен метчик за обработка на всеки отделен
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отвор с резба. Това може да консумира голям брой ценни, но ограничени позиции в инструменталния магазин. Освен това, необходимостта
от смяна на инструментите за обработка на всеки отвор с различен
размер увеличава времетраенето на
обработващия цикъл.
Друг съществен недостатък е, че
нарязването с метчик не позволява
напасване на изработената резба.
След приключване на механичната
обработка резултатът е краен. В
допълнение, твърдите метчици се
използват предимно за нарязване на
вътрешни резби. Тъй като върхът на
твърдите метчици е предназначен
да навлезе в материала, а не да нарязва идеална резба, тези инструмен-
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ти са най-подходящи за обработка на
проходни, а не на глухи отвори. В случай на глуха резба най-дълбоките канали в отвора се нарязват с частта
от инструмента, която е проектирана да навлезе в материала, а не да
нарязва резба. За да се довършат
тези зони, е необходим вторичен
инструмент, което често води до
по-дълги времена на цикъл. Най-общо,
резбонарязването с метчик се предпочита пред фрезоването в приложения, които изискват обработка на
голям брой отвори, но с малки вариации в диаметъра и размерите на
резбата.
Операторите на оборудване за
нарязване на резби с метчик традиционно застават пред колонната

вертикално-пробивна машина. Лазерният или плазмен източник е пробил
първичния отвор, а операторът допълнително го обработва, за да изработи резбата с метчик. При тази
операция съществува висок риск от
счупване на резбонарезния инструмент на всеки няколкостотин детайла. Налице е необходимост от преместване на детайла от пробивната до резбонарезната машина, към
станциите за допълнителни обработващи операции, както и усилия за
затягане на заготовката на различните машини. Този метод е свързан
с доста труд, време и ангажираност
от страна на оператора и се оказва
неефективен за редица по-взискателни приложения.
През последните години във все подинамичните производства се налагат резбонарезните машини с ЦПУ и
CNC обработващите центри, които
позволяват работа с висока скорост,
точност и производителност. При
тях голяма част от процеса е автоматизирана, като са възможни и допълнителни операции в един и същи
цикъл на обработка на отвора с метчик като фрезоване и прецизно разстъргване. В резултат се постигат
по-висока ефективност, подобрени
възможности за обработка и по-голяма надеждност в сравнение с традиционното резбонарязване.

Еволюция при
материалите
Макар в голяма част от практическите приложения да се използват
стандартни метчици за нарязване на
резби във въглеродни и неръждаеми
стомани, технологичното развитие
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в машиностроенето налага обработка на отвори в детайли от много понестандартни и труднообработваеми материали. Титановите и никелови сплави, въглеродните композити и
хром-молибденът – материал, използван предимно в космическите и военните приложения, са само част от
предизвикателствата пред съвременните резбонарезни инструменти.
Метчиците от високоскоростна
стомана (HSS) все още се доказват
като стандартно решение при резбонарязването на детайли от повечето популярни класове въглеродна и
неръждаема стомана. Все по-често
обаче приложенията налагат използването на метчици с покритие, например от титаниев нитрид (TiN).
Покритията удължават живота на
инструмента, като увеличават
твърдостта му, намаляват триенето между метчика и обработвания
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детайл и позволяват работата с повисоки скорости и по-високи темпове на обработка. В по-критични практически сценарии, при които удълженият живот на инструменталната
екипировка е задължително условие
за ефективно нарязване на резби, все
по-масово се използват именно метчиците с покритие от титанов нитрид. В комбинация със смазочно-охлаждаща течност тази технология може значително да намали риска от счупване и износване. Твърдият хром пък се превръща във все почесто срещан избор при нарязването на резби с метчик в заготовки
от цветни метали, макар в приложения с големи топлинни натоварвания TiN да се предпочита.

Портативно оборудване
Операторите често се налага да
преместват детайлите много пъти

при нарязването на резби в серии от
отвори по осите X и Y. Това изисква
време и вдига цената на готовия
компонент, като същевременно увеличава риска от грешки и бракувани
части. Тъй като нарязването на резби с метчик е едностъпкова операция, е трудно да се спести време.
Освен ако държачът на метчика не
включва специално приспособление,
съединителен механизъм, съществува висок риск от счупване на инструмента вътре в детайла, което
може да се окаже твърде времеемко
и скъпо за коригиране, особено при
обработка на сложни детайли с висока стойност. Така в много случаи
целият детайл е необходимо да бъде
бракуван. На практика статистиките сочат, че в голяма част от цеховете прекъсванията на производството се дължат именно на подобни сценарии, като много производители съобщават за счупване на метчиците средно веднъж на 300 отвора. Преходът към система за резбонарязване с осигурителен механизъм
против счупване значително редуцира този риск, като инцидентите
стават до десет пъти по-редки –
веднъж на около 3000 или повече
резби.
В много съвременни производства
се преминава от стандартните колонни вертикално-пробивни машини
към портативни станции за резбонарязване, като резбонарезни рамена, които позволяват монтаж на мобилна работна станция или платформа. Това позволява преместване на
самата операция заедно с детайла в
цеха, като пести време, разстояние
и усилия.
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машини
В зависимост от приложението, специално конструираните пневматични резбонарезни рамена могат да
имат голям обхват на работа от порядъка на 25 см до
почти 2 м. Те могат да се въртят на 360 градуса, използват газови пружини за намаляване теглото на системата и да гарантират, че инструментът остава перпендикулярно на детайла, и осигуряват голям въртящ
момент. В допълнение, не се изисква квалифициран специалист, който да работи със съвременното оборудване от този тип. При такива системи осигурителните
механизми против счупване са разположени в държача
на метчика, като така рискът от повреда на инструмента се свежда до минимум. Мобилните рамена за нарязване на резби с метчик могат да бъдат инсталирани
и стационарно в цеха, ако производствената логика го
позволява или изисква.

Обработка на отвори с големи
диаметри
Много монтажни операции в модерното машиностроене използват дълги и големи резбови съединителни елементи със сериозни изисквания към резбонарязването.
Хидравличните резбонарезни рамена могат да се справят с обработката на резби и в отвори с много големи
диаметри, за които традиционно се използват резбонарезни фрези, а не метчици. Съвременните хидравлични
резбонарезни машини разполагат с голям работен обхват по отношение на разстоянието, както и с голям
капацитет на обработка. Някои съвременни модели разполагат с иновативна технология, наречена автоматично ограничаване на дълбочината, която спира двигателя, когато желаната дълбочина на отвора и размер на

резбата е достигната. Цифровият контрол на хода на
метчика позволява прецизно управление на резбонарязването и поддържането на постоянна точност и качество на работа. Системите за бърза и автоматизирана
смяна на инструмента позволяват лесната му подмяна
без специални приспособления.
Хидравличното резбонарязване е подходящо и за повзискателни приложения като обработка на отвори в
неръждаема стомана, както и нарязване на резби в лазерно пробити отвори. Макар този метод за пробиване на
отвори да е доста по-бърз в сравнение с алтернативни
технологии, той създава някои допълнителни предизвикателства по отношение на резбонарязването с метчик.
Високите температури при лазерното рязане оказват
влияние върху обработвания материал, което обикновено
го прави по-твърд. В много цехове такива отвори първо
се разпробиват преди в тях да бъде нарязана резба.
Благодарение на напредъка в технологиите в областта в много приложения съвременните системи за хидравлично резбонарязване елиминират тези допълнителни усилия. Допълнителната сила и мощност, присъща на
хидравличните машини, преодоляват тази повишена
твърдост вследствие на топлинната обработка с лазер. Така отпада необходимостта от допълнително
разпробиване на отворите.
При обработката на отвори с по-големи диаметри,
при които е необходим и по-голям въртящ момент, найотчетливо проличават предимствата на съвременните технологии за резбонарязване. Често при обработка
на конусни детайли дълбочината и размерът на резбата
са критични. Ето защо производителите предпочитат
да използват прецизни машини за обработка на отвори
с ЦПУ, които позволяват прецизно управление на процеса. Дигиталният контрол на операциите по резбонарязване прави обработката на отвори с големи диаметри
лесно и бързо.

Роботизирани технологии
Роботизираните системи за резбонарязване са все почесто предпочитано решение от машиностроителните компании за високообемни производства. Автоматизацията, включително възможностите за бързо и повторяемо ефективно резбонарязване на отвори с едни и същи
диаметри помага за значително оптимизиране на процеса и минимизиране на разходите. В допълнение, намаляват и разходите за човешки труд, както и свързаните
с работните операции рискове за здравето на персонала, като се повишава точността, скоростта и ефикасността на резбонарязване. Подобна конфигурация на
операцията може да бъде извършвана дори и в lights-out
среда без човешка намеса.
С помощта на роботизирано рамо детайлът може да
бъде позициониран и захванат, а впоследствие машината да извърши самото резбонарязване. Когато обработващият цикъл приключи, роботът може да разтовари
детайла и да зареди нов. Капацитетът и функционалността на системата в такива приложения могат значително да нараснат.
В мащабните производства във все повече модерни
съвременни фабрики се инсталират и специализирани
роботизирани клетки за резбонарязване, които са отлично решение за огромни серии от еднакви детайли.
Голям потенциал за оптимизиране на процеса крие и
колаборативната роботика, която обещава ефективно
резбонарязване и в по-дребносерийни и нестандартни
приложения.
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механични системи

Полимерни зъбни
предавки - част 2
В

първата част на материала,
публикувана в брой 9/2018 на списание Инженеринг ревю, бяха разгледани спецификите на полимерните
зъбни предавки, характеристиките
на използваните материали, както и
техните предимства и недостатъци. Продължението на статията
поставя акцент върху различните им
сфери на приложение, както и върху
някои технологични особености и
специфики при тяхното производство.

Област на приложение
Различните видове полимери са
подходящи за различни приложения.
Шприцованите зъбни колела и детайли за зъбни предавки от ацетали са
често използвани в домакински уреди като шредери за хартия, диспенсери за лед в хладилници, мастиленоструйни принтери и електрически
инструменти за домашна употреба.
Ацеталовите съединения са предпочитан избор за такива приложни
употреби поради ниската цена за
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формоване на хиляди еднакви детайли, а материалът се отличава с висока здравина при различни условия
на работната среда, включително
ниски температури.
Произведените чрез механична
обработка елементи за зъбни механизми от полиамид са препоръчителни за приложения, при които се изискват по-голям въртящ момент и повисока мощност на предавката. Такива приложения са механизми в лентови транспортни системи, опаковъчно оборудване, средства за индустриална автоматизация и др.
Основни предимства на полиамидите в тези системи са по-безшумната работа на зъбните предавки и подобрите свойства на елементите
да поглъщат вибрации. Полиамидни
зъбни колела могат да се използват
и като предпазни механизми в сложни задвижвания, осигуряващи системата срещу преустановяване на действието поради повреда на отделни елементи. Когато се проектират
с такава функция, пластмасовите
зъбни колела или предавки служат
като лесно заменим елемент на сис-

темата, който може да я предпази
(особено по-скъпите й компоненти)
от фатална повреда. Когато системата бъде подложена на пиково натоварване, надвишаващо допустимото, първият елемент, който ще
се повреди, е полиамидното зъбно колело. Така с цената на един изключително евтин детайл може да се защити критично комплексно задвижване, струващо хиляди.

Технологични особености
Зъбното колело, което се използва за предаване на въртеливото движение заедно с основното пластмасово зъбно колело в един предавателен механизъм, може да е изработено от пластмаса или от метал.
Двойка пластмасови зъбни колела в
предавката се използват само в полеки приложения с по-малки натоварвания. За по-големи натоварвания е
добре зъбното колело на входящия
вал да бъде изработено от закалена
стомана, тъй като тя бързо разсейва топлината, генерирана вследствие на триенето. Колкото потвърда е стоманата, толкова по-
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бавно се износват зъбните колела.
Специалистите препоръчват качество на повърхността (дълбочина на
грапавините) Rt = 8 до 10 µm както
за сухи, така и за приложения със
смазване. Задвижващият пиньон
обикновено е подложен на по-високо
натоварване и е препоръчително да
бъде изработен от по-износоустойчив материал (например стоманен
пиньон и пластмасово колело на изходния вал или полиамиден пиньон и
ацеталово зацепващо колело). Автоматичното смазване е ключово за
значително подобряване на устойчивостта на счупване и жизнения цикъл
на зъбния предавателен механизъм.
Разликата в нивата на работния
шум между предавка със стоманено
и пластмасово зъбно колело в сравнение с механизъм, при който и двете зъбни колела са метални, може да
достигне 9 dB. Стоманените зъбни
двойки могат да генерират до три
пъти повече шум в сравнение със
смесените предавки. А в практиката шумът означава и износване.
Полимерните материали, които
съдържат добавени масла, осигуряват по-дълга експлоатация на зъбните колела в сравнение с останалите
пластмаси. Непрекъснатото смазване с масло може да доведе до по-добро разсейване на топлината, генерирана вследствие на триенето, и попродължителен полезен живот на
механизма в комбинация с по-висока
устойчивост на натоварвания. При
смазване с греси периферната скорост не трябва да е по-голяма от 5
м/сек, така че предавката да не изхвърли греста. Полиамидните зъбни
механизми не е препоръчително да
бъдат охлаждани с вода, тъй като
материалът може да абсорбира част
от водата и размерите му да се
променят, което да доведе до повреда или отказ на механизма.

Производство и
конструкция
Пластмасовите зъбни колела се
произвеждат посредством същите
методи на механична обработка като
металните им аналози, най-често
фрезоване и нарязване с червячна
фреза. Тези детайли обикновено се
изработват на два етапа. В първия
се получава ротационен детайл с
формата на зъбното колело и с необходимите размери на диаметър и
широчина. Оформянето на зъбите и
междузъбията става с помощта на
специализирани инструменти и модулни фрези на зъбонарезни и зъбо-
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шлифовъчни машини. Ниските сили на
рязане позволяват големи скорости
на подаване на материал с цел намаляване на производствените разходи.
Фрезоването с високи скорости на
подаване може да доведе до вълнообразна, груба повърхност, която да
изглежда недостатъчно добра с оглед
на дългосрочната ефективност. Товароносещите повърхности на пластмасовите зъби на зъбните колела
обаче ще се изгладят дори при работа без смазочна течност. Подобна
вълнообразна повърхност може да
създаде и ниши, в които да се задържа смазочният флуид, но това на практика не влошава експлоатационните
характеристики на зъбното колело.
Така класът повърхностно качество
на пластмасовите зъбни колела може
да бъде доста по-нисък от този при
металните поради пластичността и
еластичността на първите. Хлабините при пластмасовите колела могат
да бъдат увеличени при изработка с
оглед на бъдещото влияние на температурата и влагата върху размерите на елемента.
Освен за цилиндрични колела, инженерните пластмаси могат да
бъдат използвани и за производство
на конични или червячни зъбни колела. Челната ширина на зъба на пластмасовото зъбно колело може да
съвпада с диаметъра на колелото,
като специалистите препоръчват
тя да е поне шест до осем пъти поголяма от модула на колелото (отношението на делителния диаметър
към броя на зъбите). Минималната
ширина е ограничена от аксиалната
стабилност на зъбните колела.

Експлоатационни
съображения
Винтовите зъбни колела обикновено работят по-тихо с по-малък ъгъл
на наклон на зъбите в сравнение с
цилиндричните колела с прави зъби.
Увеличаването на капацитета на натоварване при такава конструкция
обаче е по-малко в сравнение с резултатите, които биха могли да бъдат
постигнати със стоманено зъбно
колело. Линията на челен контакт при
смесена двойка от стоманено и пластмасово зъбно колело може да бъде
по-дълга и няколко зъба да зацепят
едновременно, но така натоварването върху зъбите на пластмасовото
колело ще се разпредели неравномерно и те ще се деформират.
Специфичните съображения при
проектирането на хлабините във
връзка с вида на полимерния матери-
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ал е добре да се основават на точна
информация за поведението му под
въздействието на топлина и влага.
Важно е да се гарантира минимален
мъртъв ход.
Зъбните колела и елементи за
зъбни предавки, изработени от термопласти, се повреждат преждевременно по същите причини, по които
и стоманените им аналози. Ето защо
изчисляването на прогнозния полезен
живот на полимерните зъбни механизми следва същите принципи като
този на металните. Единствената
разлика е, че се отчитат и някои
специфични за полимерния материал
свойства в ролята им на очаквани
коригиращи фактори. Изчисленията
по отношение на въртящия момент,
периферна сила и скорост използват
същите формули като тези при стоманените зъбни колела.
Що се отнася до очакваната температура на тялото на зъбите при
непрекъсната работа, тя е определящ фактор за допустимото натоварване и деформация на основата
на зъба. Температурата на челната
повърхност на зъбите позволява приблизително изчисление на очакваните темпове на износване, но прецизното им определяне е трудно. Кое-
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фициентът на топлопредаване при
въртящо се зъбно колело също може
да бъде изчислен само приблизително. Така понякога изчислението на
очакваната температура на челната повърхност на зъбите при дадени работни условия може да доведе
до получаване на много високи стойности, по-високи дори от темпера-
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турата на топене на съответната
пластмаса. На практика обаче такива явления са почти невъзможни. В
сравнение с непрекъснатата работа
периодичните натоварвания върху
пластмасовите зъбни колела спомагат за по-малко генерирана топлина,
което съдейства за по-голямата им
устойчивост на натоварвания.
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инструменти, материали

Прахови
покрития
Т

ехнологията за нанасяне на прахови покрития се разглежда като
устойчив вариант в много индустриални приложения. Най-широко се
използва за метални субстрати, но
в последните години усилията са
насочени към разработването на
решения за втвърдяване, които да
позволяват прилагането на прахови
покрития към чувствителни към
температура материали като
дървесина и пластмаси. Ръстът на
пазарите в областта на производството и строителството, съчетан с увеличаващото се търсене на
по-устойчиви решения, създават
нови възможности за праховите покрития. Доставчиците на суровини
и производителите на покрития
отговарят на търсенето на такива
решения с разработването на нови
технологии за прахово боядисване,
които могат да бъдат използвани поефективно, отличават се с подобрени характеристики и имат по-голям
обхват от потенциални крайни приложения.
За разлика от течните, за праховите покрития не е необходим носител. Добавките, пигментите и смолите се формулират в прахообразна
форма. За нанасяне на материала
върху детайлите прахът се зарежда
електростатично и се пренася с
помощта на сгъстен въздух. Зареденият прах се привлича към заземени
детайли. Впоследствие детайлите
преминават през пещ, където топлината променя състоянието на праха от твърдо към течно състояние
и след това към твърдо покритие.
Кабините за нанасяне на прахови
покрития не изискват инсталирането на изпускащо устройство. При
процеса не се отделят летливи органични съединения (ЛОС), което означава, че е малко вероятно спазването на местните разпоредби за каче-
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ството на въздуха да бъде проблем
за производителите, прилагащи прахови покрития. В допълнение, ако е
инсталирано подходящото оборудване, материалът може да бъде регенериран, което ограничава количеството на генерираните отпадъци.
Изхвърлянето и обезвреждането
на нерегенерираните прахови покрития се регулира от местните разпоредби. В някои случаи местното
законодателство може да изисква
изхвърлянето да става в запечатани контейнери или прахообразният
материал да бъде изпечен във форма
на брикети, които да бъдат депонирани.
Въпреки че предполага голяма предварителна инвестиция, прилагането
на прахови покрития е свързано с пониски дългосрочни разходи в сравнение със системите, работещи с
течни материали. В някои случаи
цената на течните покрития може
да бъде четири пъти по-висока.

Характеристики
Праховите покрития предлагат
същите характеристики като теч-

ните. Подходящо втвърдените прахови покрития могат да предложат
изключителна защита срещу отчупване, надраскване, ултравиолетови
лъчи и корозивни агенти. Ето защо
праховите покрития често се използват за предпазване на метални продукти, предназначени за употреба на
открито.
Развитието на материалите е
напреднало до такава степен, че
съвременните прахови покрития
могат да осигурят висококачествено финишно покритие. Всъщност
някои водещи компании в автомобилостроенето използват прахово нанасяне за прозрачно покритие. Въпреки това, много предприятия, включително и автопроизводители, все
още предпочитат течни покрития
за постигането на първокласен финиш.
Стандартните прахови финишни
покрития се нанасят в диапазон на
дебелината от 2 до 4 mm. Специалните покрития обикновено са с дебелина от 3 до 5 mm, а функционалните могат да бъдат с дебелина от
10 до 40 mm.
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инструменти, материали
Предварителна
обработка
Предварителната обработка е
от критично значение, когато става въпрос за нанасяне на прахово
покритие. За да бъде праховото покритие качествено и дълготрайно,
детайлът трябва да се почисти внимателно. Оборудването за предварителна обработка може да варира
от обикновена пясъкоструйна камера до многостепенна система с няколко станции за химическо третиране, промиване и пещ. Детайлите
трябва да се изсушат и охладят,
преди да се нанесе праховото покритие. Някои от химикалите за предварителна обработка, например
цинков фосфат, трябва да бъдат
обезвредени по подходящ начин.
През последните години се появиха
нови, щадящи околната среда химикали за предварителна обработка,
които свеждат до минимум проблемите с обезвреждането.

Изисквания към
кабините за нанасяне на
покритията
В някои случаи, особено ако се обработва цяла партида детайли,
може да се използва една и съща кабина за нанасяне и на течно, и на прахово покритие. Производителите
трябва да имат предвид, че ако решат да използват кабина, предназначена за нанасяне на течни покрития за прахово покритие може да се
стигне до изпускане на остатъчни
количества материал в околната
среда. В по-голямата си част обаче
филтрите и правилната техника на
нанасяне на праховото покритие
позволяват предотвратяване на
тези емисии в атмосферата.
Ако една компания прилага мащабно какъвто и да е вид нанасяне на
прахови покрития, трябва да се обмисли внедряването на система за
рециклиране. Системите за рециклиране на едноцветни покрития са от
касетен тип и обикновено са изработени от неръждаема стомана.
Системите, предназначени за бърза
смяна на цвета, са пластмасови, което ги прави по-лесни за почистване. Усъвършенствани вентилаторни
инсталации ограничават изпускането на емисии в кабината, а вътрешните полимерни стени предотвратяват полепването на праховите
покрития по тях. Неизползваното
количество прахово покритие се
събира и рециклира за друго приложение.
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Изисквания към
пистолетите за нанасяне
и пещите
Нанасянето на праховите покрития се основава на предварителното електростатично зареждане на
материала. За тази цел на пазара се
предлагат предимно пистолети с
коронно електростатично зареждане. Те придават силен електростатичен заряд на прахообразния материал при излизането му от пистолета с помощта на сгъстен въздух.
След като праховото покритие напусне пистолета, то се привлича
към заземения метален детайл, окачен на метална решетка. Необходимо е някаква част от решетката
да е открита, за да се осигури достатъчно заземяване за добро електростатично нанасяне на праховите покрития.
За нанасяне на прахови покрития
се използват и трибо пистолети.
При тях прахообразният материал
се зарежда положително при триенето си по вътрешните тефлонови стени на пистолета. Ефективното нанасяне на прахови покрития не
изисква висока квалификация и опит
на оператора, което е допълнително предимство в сравнение с прилагането на течни покрития.
Праховите покрития се нуждаят
от пещ с много по-висока температура, която да осигури разтопяването на частиците, протичането на
химическа реакция и образуването на
гладка повърхност върху детайла.
Повечето прахообразни покрития
достигат този етап в пещ, загрята
от 180 до 200°C. За подходяща степен на втвърдяване субстратът
трябва да престои на тази температура в продължение на поне 10 минути.
В случаите когато материалите
са химически съвместими помежду
си, производителят може да използва една и съща пещ за сушене на
течни и втвърдяване на прахови
покрития. От ключово значение е
доброто планиране на преминаването на детайлите през пещта, така
че температурата да може да се
регулира спрямо съответния вид
покритие.

Приложения
Ползите на процеса на нанасяне
на прахово покритие, особено високата му рентабилност, го правят
предпочитана технология за финишна обработка в редица индустриални приложения. С усъвършенстване-

то и специализирането на метода
обхватът на приложението му се
разраства до все повече промишлени сектори.
Производството на домакински
уреди е най-големият потребител
на прахови покрития и отговаря за
около 1/3 от всички детайли с индустриално нанесено прахово покритие. Технологията е популярна
в този сегмент поради осигуряването на естетичен вид и същевременна устойчивост на износване и
корозия. Най-често прахови покрития се нанасят върху микровълнови фурни и хладилници, вендинг машини, перални машини и сушилни.
Прахово боядисване се използва и за
техника, предназначена за употреба на открито, например селскостопанско и спортно оборудване,
външно обзавеждане, пътни знаци
и др.
Поради дълготрайността на праховите покрития се наблюдава
бързо развитие на пазара на продуктите, предназначени за строителството. С голямото разнообразие
от цветове и видове прахови покрития все повече строителни компании се обръщат към тях за осигуряването на издръжливи външни облицовки за различни обекти на открито.
Праховото боядисване обикновено се използва в автомобилната индустрия както за основно, така и
за финишно покритие за редица автомобилни компоненти. Много производители на луксозни и спортни
автомобили използват прахово покритие като междинен слой за някои модели автомобили. Често прахови покрития се нанасят върху
дръжките на вратите и броните,
тъй като те обикновено са подложени на по-големи натоварвания и
съответно се нуждаят от по-добра защита.
С появата на нови техники и рентабилни методи за финишна обработка за производството на все
повече материали и продукти се
използват прахови покрития. Пожарогасителите например са с термостабилно прахово покритие, което
запазва червения си цвят и предпазва корпуса при екстремно високи
температури. При корпусите за
електронни устройства, проводниците и други също се използват
прахови покрития, които често се
модифицират с определени свойства, за да подобрят функцията и
безопасността на продукта.
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Quectel ïðåäñòàâÿ BG77 - LPWA
ìîäóë îò íîâî ïîêîëåíèå

BG77ñå ïðè÷èñëÿâà êúì ìíîãîðåæèìíèòå LTE Cat M1/Cat NB2 ìîäóëè ñ èíòåãðèðàíà GNSS ôóíêöèîíàëíîñò. Òîé å
íàïúëíî ñúâìåñòèì ñ 3GPP Rel. 14 ñïåöèôèêàöèÿòà è ïðåäëàãà ìàêñèìàëíà ñêîðîñò íà ïðåäàâàíå íà äàííè îò 375 Kbps
downlink è 1.2 Mbps uplink. Îòëè÷àâà ñå ñ
óëòðàíèñêà êîíñóìàöèÿ íà åíåðãèÿ - äî
70% íàìàëåíèå â ðåæèì PSM è 85% â ðåæèì eDRX â ñðàâíåíèå ñ ìîäóëèòå îò ïðåäèøíîòî ïîêîëåíèå. Ìîäóëúò ïðèòåæàâà èíòåãðèðàíà RAM/
FLASH ïàìåò, êàêòî è ARM Cortex A7 ïðîöåñîð, ïîääúðæàù ThreadX.
BG77 ïðèòåæàâà öÿëîñòåí íàáîð îò õàðäóåðíî áàçèðàíè ôóíêöèè çà
ñèãóðíîñò è ïîçâîëÿâà íà äîâåðåíèòå ïðèëîæåíèÿ äà ðàáîòÿò äèðåêòíî
âúðõó Cortex A7 TrustZone. Ñ óëòðàêîìïàêòåí SMT êîðïóñ îò 15.0 x 14.0
x 2.3 mm è âèñîêî íèâî íà èíòåãðàöèÿ, òîé ïîçâîëÿâà íà èíòåãðàòîðèòå
è ðàçðàáîò÷èöèòå ëåñíî äà ïðîåêòèðàò ñâîèòå ïðèëîæåíèÿ è äà ñå
âúçïîëçâàò îò íèñêàòà êîíñóìàöèÿ íà åíåðãèÿ ïðè ìèíèìàëíè ðàçìåðè
íà ìîäóëà. Óñúâúðøåíñòâàíèÿò LGA êîðïóñ ïîçâîëÿâà íàïúëíî àâòîìàòèçèðàíî ïðîèçâîäñòâî.

Îñíîâíè ïðåäèìñòâà:

LTE Cat M1 / Cat NB2 ìîäóë ñ óëòðàíèñêà êîíñóìàöèÿ íà åíåðãèÿ;
Êîìïàêòåí SMT êîðïóñ, èäåàëåí çà ïðèëîæåíèÿ èçèñêâàùè ìèíèìàëåí
ðàçìåð; ñóïåð òúíúê ïðîôèë â LGA êîðïóñ;
l Èíòåãðèðàíà RAM è FLASH ïàìåò â ÷èïñåòà;
l Ïúëåí íàáîð îò õàðäóåðíî áàçèðàíè ôóíêöèè çà ñèãóðíîñò;
l Êúñ ñðîê çà ðàçðàáîòêà è ïóñêàíå íà ïàçàðà: ðåôåðåíòíè ïðîåêòè, èíñòðóìåíòè çà îöåíêà è íàâðåìåííà òåõíè÷åñêà ïîääðúæêà ìèíèìèçèðàò
âðåìåòî çà ïðîåêòèðàíå è óñèëèÿòà çà ðàçðàáîòêà.
l
l
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