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накратко
Fanuc представи следващо поколение заваряващ робот FANUC ARC Mate
Наскоро Fanuc представи следващо поколение заваряващ робот ARC Mate 100iD,
който постига по-високи скорости на осите за по-висока производителност, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията у нас. Роботът разполага с нови,
напълно интегрирани шлангове за заваряване и кабели, за да се намали времето за
отремонтиране и да се оптимизира продължителността на живота им.
„Полезният товар от 12 кг е не само достатъчен за типичните заваръчни
горелки, но и за допълнително оборудване и апликации“, разказват от фирмата
производител. „Новият робот ще позволи на клиентите да се възползват от поголям работен диапазон. В допълнение към най-високата скорост в своя клас,
новият ARC Mate 100iD има подобрена устойчивост и повторяемост за по-прецизни приложения.
Важна особеност на ARC Mate 100iD е безпроблемната интеграция на оборудването за дъгово заваряване, позволяваща проектирането на по-компактни заваръчни клетки. Както всички роботи на FANUC, ARC Mate 100iD ще може да
поддържа много интелигентни функции като вградена система iRVision, широка
гама софтуерни опции за дъгово заваряване, както и специални функции за безопасност като DCS“, допълват от компанията.

ЕСД България взе участие в Белградския панаир на техническите и
технологични
ЕСД България взе участие в 61-вия Международен панаир на техническите и
технологични постижения, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията,
постижения
Събитието, поставящо фокус върху развитието на технологиите и техниката.
се проведе от 15 до 19 май т. г. в Белград. На щанда на компанията посетителите се запознаха с продуктите на HEIDENHAIN, чийто представител за България, Сърбия, Македония, Черна Гора, Косово и Албания е фирма ЕСД България.
„От страна на сръбския пазар традиционно имаме клиенти за цялата гама
продукти на HEIDENHAIN и затова не поставихме специален акцент на конкретни продукти. Устройствата се използват както за монтиране на нови машини
или за измервания в лаборатории, така и за ремонт и обновление на действащ
машинен парк“, коментираха от компанията.
От ЕСД България определят организацията на панаира като превъзходна. „Почти всички наши настоящи клиенти ни посетиха, поради което можем да отчетем участието си като успешно. Освен това установихме много нови контакти. В сравнение с подобни изложения, на които сме участвали, можем да окачествим Белградския като посещаван панаир“, допълниха те.

Дейта Оптикс Болкънс представи новости в областта на индустриалната
автоматизация
На 31 май т. г. в betahaus, София фирма Дейта Оптикс Болкънс, съвместно с
партньорите си от MOXA, организира събитие, посветено на актуалните новости, които двете компании предлагат в областта на индустриалната автоматизация. На него присъстваха ключови клиенти на българската компания в областта на индустриалната автоматизация, експерти, инженери и проектанти,
системни интегратори и партньори.
В презентационната част на събитието бяха представени структурата и
ключовите аспекти на индустриалната автоматизация, както и специфичните
проблеми при индустриалните комуникации и техните решения с продуктите
на МОХА. Основен акцент в програмата бе т. нар. вертикален пазар Factory
Automation. „МОХА разработва, произвежда и поддържа пълна гама продукти за
индустриална автоматизация и този пазар е основен в портфолиото на компанията“, разказаха от Дейта Оптикс.
„Нашата основна цел е да бъдем иновативни, достъпни и отворени към нуждите на клиентите и партньорите ни, като заедно продължим да изграждаме
ефективна, достъпна и качествена индустриална и бизнес среда“, допълниха организаторите на събитието.
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Български фирми с възможност за участие в “Празника на розата” в Ханой
Поради изключително успешното тазгодишно издание на „Празника на розата“ в Ханой, Виетнам, бяха обсъдени възможностите за организиране на българска бизнес делегация за събитието през идната 2018 г. Темата дискутираха
председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан
Симеонов и представителят на БТПП във Виетнам Иван Кашукеев с бизнес
делегация от Виетнам. Тя бе оглавена от Нгуен Лиен, председател на компания
Виетмедикеър и член на Дружество за приятелство между България и Виетнам
и Доан Хън, зам.-главен директор на Изследователски институт за разсадни
култури.
Акцент на разговорите беше възможността български фирми да поставят
изложбени щандове на следващия „Празник на розата“, които да не се ограничават само до сектора на производство на розови продукти, а да включват и
представители от други сектори като козметика, винарство, хранително-вкусова промишленост.
Нгуен Лиен подчерта големия интерес към розовите култури и розовите продукти на България и факта, че традиционно приятелските отношения между
двете републики продължават да се развиват в положителна посока, а интересът към икономическо сътрудничество нараства.

Мини Марица-изток получи сертификат за безопасност на система за
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (ИАЖА) връчи на Мини
управление

Марица-изток сертификат за системата за управление на безопасността в
железопътния транспорт в дружеството. Наградата бе връчена на изпълнителния директор на Мини Марица-изток Андон Андонов от Веселин Василев, изпълнителен директор на ИАЖА.
В началото на месец март т. г. бе извършен одит на системата за управление на безопасността, в рамките на който не са установени критични
несъответствия по нито един от етапите на процедурата. С притежанието
на сертификата се изпълнява и последното условие, което позволява на Мини
Марица-изток да извършва превози по националната железопътна инфраструктура. Така за пръв път подвижният железопътен състав на дружеството ще
може да оперира по националните линии като самостоятелна жп организация.
Лицензът прави Мини Марица-изток четвъртото държавно дружество и 14тото в България, което има право да превозва товари по националната железопътна инфраструктура. Предвижда се извършването на превози на варовик
от находищата в региона към топлоелектрическите централи от комплекса,
който те използват за сероочистващите си инсталации.

Titan Machinery откри нов търговско-сервизен център в София
На 31 май т. г. българското представителство на американския дилър на
агро и строителна техника Titan Machinery България откри нов търговско-сервизен център в София. На официалното откриване присъстваха над 200 гости,
сред които вносители на земеделска и строителна техника, партньори, земеделци, строителни компании и представители на посолството на САЩ в България. Новият център е разположен в новопостроена сграда на бул. Ботевградско
шосе 455 и обхваща 3000 кв. м. В него са обединени сервизните, търговските
и изложбените площи на компанията в столицата, както и централният й офис.
Търговско-сервизният център в София е седмият на Titan Machinery в страната.
Компанията има и представителства в Бургас, Добрич, Русе, Плевен, Стара
Загора и Монтана.
„Инвестирахме в нова сграда и по-удобна локация, за да улесним нашите клиенти и партньори и да ги посрещаме на едно място. Каня всички, които искат
да видят най-доброто от световната строителна и земеделска техника, да ни
посетят“, заяви Филип Цветков, мениджър на Titan Machinery за България.

World Quality Selections отличи Загорка с 5 медала
Продуктите на Загорка бяха отличени с пет награди от световната класация за качество World Quality Selections 2017 на института Monde Selection.
Компанията получи 4 златни и 1 сребърен медал. Monde Selection е международен
институт по качество, който всяка година оценява качеството на продукти
от цял свят и награждава най-добрите. Процесът на оценяване продължава няколко месеца и се извършва от панел от 70 независими и международно признати експерти, включително белгийски бирени експерти, професионални дегустатори и химически инженери. Продуктите се разглеждат и от 8-членно жури,
което излъчва най-добрите в седем различни категории, една от които е „Бири,
води и безалкохолни“. В тази категория бяха наградени и продуктите на Загорка
по време на официална церемония на 29 и 30 май т. г. в Ла Валета, Малта.
„Много сме щастливи от получените отличия и се радваме, че и на най-престижно международно ниво се оценяват високите качества на предлаганите
от нас продукти. Това е още едно признание към нашите пивовари, които влагат много усилия да интегрират иновации в нашите продукти, за да можем да
отговорим на високите изисквания на нашите потребители“ сподели Никос Зоис,
изпълнителен директор на Загорка.
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Microchip представи първия микроконтролер с интегриран 2D графичен
Microchip обяви новата серия 32-битови микроконтролери PIC32MZ DA, коипроцесор и DDR2 памет
то са първите в сектора с интегриран 2D графичен процесор (GPU) и интегрирана DDR2 памет с обем до 32 MB. Тази комбинация дава възможност на клиентите да увеличат цветната разделителна способност на приложението и размера на дисплея до 12 инча с лесни за използване ресурси и инструменти от
Microchip, включително развойните среди MPLAB IDE и MPLAB Harmony Software
Framework.
Серията PIC32MZ DA свързва графичните възможности на микронтролера и
микропроцесорния блок (MPU), улеснявайки клиентите, които искат да останат в
познатата среда за проектиране. Устройствата осигуряват графични възможности, подобни на MPU, в съчетание с безпроблемния модел за интегриране и програмиране на MPLAB IDE и Harmony. Тези развойни инструменти предоставят
визуална среда за графично проектиране, възможност за създаване на персонализирани драйвери за дисплеи, графични библиотеки и конвертор на артикули, който може да оптимизира графичното изображение за избрания размер на дисплея.
Интегрирането на DDR2 памет, което е първо по рода си в сектора, дава възможност за 2 пъти по-висока производителност и големи графични буфери и/или
съхранение за все по-сложните комуникационни протоколи и алгоритми.

Баварското представителство награди Мусала Софт, Немечек и Wuerth
Electronic
Мусала Софт, Немечек и Wuerth Electronic бяха отличени с традиционните
Награди на Представителството на Бавария в България за 2017 г. по време на
Баварската вечер на 29 май т. г. Wuerth Electronic бе избранa за победител в
категория „Баварско предприятие с дейност в България“, където се състезаваха
още Линднер България, it-economics Bulgaria, Мултивак и СФС Невелин. Във втората категория, „Българско предприятие с икономически контакти с Бавария“,
две фирми си поделиха първото място, тъй като получиха еднакъв брой точки
при оценяване – Мусала Софт и Немечек. Номинирани в същата категория бяха
още Евро Алианс Тунели, Скейл Фокус и Архитектус.
„В икономическо отношение Бавария е третата по значение федерална провинция за България след Северен Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг. През 2016
г. търговският стокообмен между България и Бавария достигна рекордните 987
хил. евро“, припомни в началото на събитието д-р Митко Василев, главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара.
„Политическите, културните и икономическите отношения между България
и Германия се развиват в положителна насока от присъединяването на България
към ЕС“, заяви от своя страна временно управляващият посолството на Германия в България д-р Петер Колб.

productronica ще представи бъдещето на електронната индустрия
Посетителите на водещото в световен мащаб търговско изложение
productronica, което ще се състои в Messe Muenchen между 14 и 18 ноември т.
г., ще могат да добият представа как ще изглежда бъдещето на разработката
и производството на електроника. Във фокуса на събитието ще бъдат роботиката и миниатюризацията, както и полупроводниковите решения и цифровизацията. Паралелно с productronica ще се проведат и още две събития - SEMICON
Europa и IT2Industry.
Съгласно последното проучване на бизнес средата, извършено от Федерацията на немските инженери VDMA, продажбите в Германия за тази година са наймногобройни от 2014 г. насам. Немските производители на системи, компоненти и машини за електронно производство очакват ръстът да достигне 10,5%.
„Изложенията отразяват текущата обстановка в съответните промишлени сектори. Поради това прогнозите на VDMA са индикация, че productronica ще
премине успешно както за изложителите, така и за посетителите. В допълнение на това, заедно с паралелните събития SEMICON Europa и IT2Industry ще
предложим цялостен преглед на електронното производство, полупроводниковите компоненти и Industry 4.0“, коментира управляващият директор на Messe
Muenchen Фалк Зенгер.

Отбор на ТУ-София спечели трето място на Shell Eco-marathon
Екипът на Техническия университет – София се класира на трето място в
Европа по време на състезанието Shell Eco-marathon 2017 на 28 май т. г. Отборът от студенти се състезава в категория „Градски тип“ с водородна горивна клетка и успя да измине 189 км с иновативния си автомобил „Феникс“. Така
представителите на университета подобриха рекорда си от 2016 г.
В тазгодишното издание на събитието се включиха 171 отбора от 29 държави в Европа, чиято цел бе да намерят решения на глобални инженерни и енергийни предизвикателства. Студентите на Техническия университет са проектирали, изграждали и тествали своя енергийно ефективен автомобил в продължение на една година. Те излязоха на специално изработена писта, за да изминат
възможно най-дълго разстояние с еквивалента на един литър гориво или 1 кВтч
енергия.
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Аурубис България откри нов склад за медни суровини в Бургас
Нов склад за медни суровини на Аурубис България бе открит в пристанище
БМГ Порт Бургас на 11 май т. г. С реализирането на инвестицията на стойност 15 млн. евро ще се позволи транспортиране и съхраняване на медните
концентрати в затворени пространства, като насипният материал ще се
обработва без загуби.
На официалното откриване присъстваха министърът на транспорта Ивайло
Московски, областният управител на Бургас Вълчо Чолаков, зам.-кметът по
строителство, инвестиции и регионално развитие инж. Чанка Коралска, изпълнителният директор на Аурубис България Тим Курт, представители на община
Бургас, председатели на борда на директорите на БМФ Порт Бургас и др.
„Има одобрено удълбочаване в зоната на Бургас. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е предвидило и ред други инвестиции. Общата им
стойност доближава 30 милиона лева, така че условия от страна на държавата
ще има“, заяви министър Московски по време на официалната церемония.
На събитието инж. Чанка Коралска заяви още, че приоритет на община Бургас е да осигурява добри условия за инвестиции, а двете индустриални зони в
Бургас и в Българово са пример за това.

Закупени са половината терени в Индустриална зона Българово
Половината терени в Индустриална зона – Българово вече са изкупени и предстои стартиране на изграждане на предприятия. Поради засиления инвеститорски интерес, община Бургас започна строителство със собствени средства на
400 метра път между града и най-близкия парцел – този на италианската компания Стратежия.
Стратежия е първата фирма, закупила терен в зоната, където ще произвежда детайли за обувната промишленост. Закупен терен има и фирма Мегатрон,
която ще изгради търговско-сервизна база във връзка с дейността си по продажба на земеделска, строителна, горска, индустриална, градинска и голф техника.
Компанията планира в рамките на една година от издаването на разрешението
за строеж да стартира производствена дейност. Сред останалите инвеститори в новата индустриална зона са Интеграри България, Генчев Агри и редица
други по-малки фирми. Междувременно от община Бургас очакват до края на т.
г. да бъдат изкупени 100% от терените в Индустриален и логистичен парк –
Бургас. След това усилията на общината ще бъдат съсредоточени в развитие
на индустриалната зона край Равнец, която се простира на 3000 декара. Поголемият й размер я прави по-подходяща за мащабни инвестиции, които могат
да разкрият сериозен брой работни места, подчертават от общината.

2865 изложители представиха своите решения на interpack 2017
2865 компании взеха участие във водещото търговско изложение в опаковъчната промишленост interpack, което се проведе от 4 до 10 май т. г. в Дюселдорф. Събитието бе посетено от близо 170 500 специалисти, от които рекорден брой - 74%, дойдоха от чужбина.
Според организаторите от Messe Duesseldorf изключително високото ниво
на експертност сред посетителите на изложението е станало водещ фактор
за удовлетвореността на изложителите, които реализираха обещаващи бизнес
контакти и дори конкретни сделки. От своя страна близо 98% от посетителите от общо 168 страни заявяват в официалното проучване, че са били удовлетворени или много доволни от посещението си на interpack 2017.
Водещите технологични тенденции на interpack 2017 очаквано бяха свързани
с цифровизацията, Индустрия 4.0 и устойчивото развитие. Изложителите демонстрираха множеството предимства, свързани с цифровизирането на производството и интегрирането на Индустрия 4.0 приложения - например възможността да се произвеждат по-ефективно персонализирани опаковки или да се
гарантира проследимост на крайните продукти. Модулната конструкция на опаковъчните машини и на производствените линии също играе централна роля, за
да се намали сложността в производството и да се постигне възможно найвисока степен на гъвкавост за промяна на размерите на партидите или продуктовите версии.

Над 20 белгийски фирми заявиха интерес към българския пазар
Над 20 белгийски фирми са заявили инвестиционен интерес към България по
време на проведената на 15 и 16 май т. г. мултибраншова икономическа мисия
в София и Бургас. Събитието бе организирано от Търговската служба към Посолството на Кралство Белгия в София в залата на Българската агенция за инвестиции (БАИ).
Като част от програмата на делегацията бе проведена среща между представители на част от фирмите в мисията, БАИ и Столична агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ). Белгийските фирми бяха придружени от Н. Пр.
Франсоа Бонтан, посланик на Белгия, и от Анн Дефурини, икономическо и търговско аташе. От страна на БАИ присъстваха Стамен Янев, изпълнителен директор, и Теодора Ставрева, директор „МИО“.
Пред делегацията от Белгия БАИ представи своята дейност и множеството
инвестиционни възможности в България.
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Лекция за иновационните политики се проведе в София Тех Парк
В рамките на инициативата Ден на отворени врати в София Тех Парк се
проведе лекция на международно признатия експерт в изследването на обществените и държавни процеси проф. д-р Хуан Д. Роджърс. Сред обсъдените на
събитието теми бяха държавните политики в областта на иновациите, развитието на високите технологии и научноизследователската дейност.
Срещата с проф. Роджърс бе организирана от София Тех Парк, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Център "Наука, технологии, иновации" към ПУ
„Паисий Хилендарски“ и Института за изследване на обществата и знанието
(ИИОЗ) при БАН. Самата лекция е част от поредица на тема „Новата икономика
на иновациите“.
Проф. д-р Хуан Д. Роджърс е преподавател и учен от департамент по Обществени науки на Технологичен институт Джорджия, САЩ. Той изложи своите
виждания за нуждата от координирани общи политики, които да водят към
цялостно развитие на интегрираната икономическа система и до повишаване
на иновативността и конкурентоспособността на фирмите.

С близо 20 млн. лв. финансират иновации от стартиращи предприятия
Стартиращи предприятия ще получат безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 20 млн. лв. за разработване на иновации. По процедура „Подкрепяне
на разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. са одобрени общо
52 проекта.
„Една от основните цели на Правителството и на Министерство на икономиката е да създаде предпоставки за развитие на страната ни като център на
високотехнологични производства и услуги“, заяви министърът на икономиката
Емил Караниколов по време на церемонията по раздаване на сключените договори.
Целта на процедурата е да се подпомогнат стартъпи, които разработват
иновационни продукти, процеси и услуги. Според министър Караниколов именно
иновациите са водещият фактор, чрез който да бъдат стимулирани да останат и да бъдат върнати младите хора в България.

Пазарът на IoT операционни системи ще се разраства през следващите
години
За периода 2017-2022 г. пазарът на операционни системи за Интернет на
нещата (IoT) се очаква да има годишен ръст не по-малко от 42,9% и да нарасне
от 289,2 млн. щатски долара до 1,7 млрд., показват данните на агенцията за
пазарни анализи Research and Markets.
Според проведеното проучване ръстът на IoT операционните системи е резултат от все по-големия трафик към социалните мрежи в интернет. Той води
до споделяне на големи количества лични и поверителни данни между различни
платформи и необходимостта от внедряване на облачно базирани технологии.
Налице е нарастваща необходимост от решения, които гарантират, че личните данни на потребителите не попадат в злонамерени ръце, поясняват експертите от агенцията.
„Съществува риск хората да могат да извършват огромна злоупотреба с
лични данни като снимки, местоположение, история на уеб сърфирането и
история на онлайн покупките. С увеличаването на ангажираността в социалните мрежи нараства необходимостта от последователно предоставяне на
данни в различни приложения, за да се осигури съгласуваност и по-добра комуникация помежду им. Използването на IoT операционни системи може да предостави решения за оценка на уязвимостта и намаляване на тези рискове,
както и цялостен модел за управление и на данните“, коментират Research
and Markets.

Съвременни решения за обработка на пластмаси на Plast Eurasia 2017
Считаното за най-мащабното търговско изложение за пластмасовата индустрия в Турция и Евразия Plast Eurasia ще се състои между 6 и 9 декември т.
г. в Истанбул. Събитието, организирано от Tuyap съвместно с Турската фондация на пластмасопреработвателната индустрия PAGEV, се провежда ежегодно.
На обща изложбена площ от 100 000 кв. м, разпределена в 10 зали, водещи
компании ще представят последните новости в областта на шприцмашините, екструдерите, гранулаторите, термоформоващите машини, оборудването за рециклиране на пластмаси, опаковъчните машини и др. Сред изложителите ще има и фирми, предлагащи химикали и суровини, хидравлични и пневматични технологии, форми и спомагателно оборудване за пластмасовата промишленост.
Предходното издание на Plast Eurasia привлече 957 компании изложители и 48
725 посетители от 84 държави. Според организаторите събитието предоставя отлична възможност за създаване на нови бизнес контакти и сключване на
споразумения в условията на динамично развиващия се турски пазар.
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ИПО инсталира втори дизелов
генератор Cummins Power
Generation от началото на 2017 г.
Ф

ирма ИПО достави и монтира
един от един най-мощните дизелови
генератори с марката Cummins Power
Generation в производственото предприятие на Чипита България, съобщават от компанията. Това е вторият
такъв генератор модел C2250D с
мощност 2250 kVA на територията
на страната, като първият бе инсталиран в един от големите логистични центрове у нас.

„C2250D на Cummins Power
Generation взе преднина и в двата
случая, поради високите изисквания
към резервното захранване, което
трябва да подсигури целия логистичен център, както и голяма част от
производственото предприятие на
Чипита България. Приоритет при

16

избора на дизелов генератор се оказа надеждността на оборудването,
високо квалифицираният сервизен
екип на ИПО, кратките срокове за
доставка, както и спецификите по
отношение на монтажа и при двете
инсталации“, обясняват от ИПО.
От компанията допълват, че и в
двата случая инсталацията на оборудването е представлявала сериозно предизвикателство. Оборудването за логистичния център, с тегло
близо 15 тона, е трябвало да бъде
бъде монтирано на височина 7 м, като
единственият възможен достъп до
помещението e през фасадата на
сградата. При втората инсталация
пък от ИПО са разполагали с изключително кратък срок за монтаж на оборудването, съвпадащ със спирането
за профилактика на завода.
Друг проблем са били ограничените размери на помещенията в производствената база на Чипита България, в които е трябвало да бъдат
инсталирани дизеловият генератор и
табло с монтирани в него токов
прекъсвач за генератора и АВР, в сравнение с габаритите на оборудването.
За справяне с това предизвикателство от ИПО изработват табло с
габарити, съобразени с малкото про-

странство в помещението, включващо токов прекъсвач за генератора
(4000А) и АВР 4000А. В допълнение,
за да може да се поддържа нормалният режим на работа на дизеловия
генератор и за да може на същия да
му бъде осигурено достатъчно количество въздух за охлаждане, от ИПО
проектират и изграждат въздуховоди за отвеждане на топлия въздух от
радиатора на генератора към покрива на помещението.
Дизеловият генератор на
Cummins Power Generation модел
C2250D5 е оборудван с 60-литров
дизелов двигател Cummins QSK60 и
алтернатор за ниско напрежение
модел P7LVG, произведен от Cummins
Technology (Stanford-AVK) и може да
поеме целия товар от 0 до 100%
наведнъж, информират от ИПО.
Като допълнително предимство на
този модел дизелови генератори от
компанията посочват и факта, че те
са оборудвани и доставени с една от
най-иновативните системи за управление, разработена от CPG - Power
Command 3.3, която дава пълен
достъп до данните на генератора, а
също така предоставя и възможност
за паралелна синхронна работа на два
и повече генератора.
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Ехнатон проведе
два успешни
семинара
за продукти и
технологии на
WAGO

П

рез април и май 2017 г. Ехнатон България проведе в
София две презентации на продукти на партньора си
WAGO Kontakttechnik, които бяха посрещнати с интерес
от присъстващите специалисти.
Първият от семинарите, който се проведе на 6 април
в зала Кристал хол на хотел Силвър в София, беше посветен на продуктите и технологиите за автоматизация
с марка WAGO. Темите на представянето включиха Автоматизация от Серия 750 – общо представяне; Контролери за екстремни условия: 750 XTR Контролери, PFC
200 XTR; Контролери от ново поколение PFC100 и
PFC200; Нови продукти за автоматизация от WAGO;
Софтуер за програмиране CODESYS 2.3 и e!COCKPIT; Преобразуватели на сигнали Ethernet-Switches.
Специален гост и лектор бе регионалният директор
във WAGO Kontakttechnik, Германия, г-н Vadim Gillert.
Месец по-късно Ехнатон отново събра клиенти и партньори на представяне на WAGO, като този път основната тема беше принтерът на WAGO smartPrinter и аксесоари.
На присъстващите гости беше направена презентация на принтера и нови маркировки, демонстрирани бяха
спецификите на работа със софтуерите за маркиране
smartSCRIPT и smartLABEL. Голяма част от семинара обхвана специалната демонстрация за работа със
smartDesigner софтуера за 3D конфигуриране на електрически връзки и автоматизация.
Събитието се проведе на 10 май в софийския хотел
Парк хотел Витоша, специален гост на семинара беше
Matthies Holger, регионален продуктов мениджър от
WAGO Германия.
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ЙОВ участва в
специализираните изложения
Бата Агро и AgriPlantaRomAgroTec
Фирма ЙОВ традиционно взе участие в две специализирани изложения в областта на селското стопанство,
съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. От 16
до 19 май т. г. компанията представи своите технологични решения на Бата Агро в Стара Загора. Почти едновременно - от 18 до 21 май, ЙОВ България взе участие
и на специализираното изложение AgriPlanta-RomAgroTec,
което се състоя в румънския град Фундулея.
В рамките и на двете събития основен акцент бе поставен на продуктите на световните производители
DANA, Mann & Hummel и CENTA. На щандовете на компанията посетителите се запознаха с характеристиките
на двигателни мостове в съвременните трактори с
марката DANA, както и с хидродинамичните трансмисии за строителна механизация и др. Филтърните технологии Mann & Hummel Filters & IOW BlueLine filters - кабинни и въздушни филтри, също предизвикаха интереса
на специалистите, както и еластичните елементи, намиращи приложение в стопанството на компанията
CENTA Antriebe GmbH.
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„Имаше голям интерес към проявите и посещаемост
от компании, предлагащи най-висок клас селскостопанска техника, както и от техните сервизи. Успяхме да
реализираме контакти с потенциални клиенти и да намерим пресечна точка на интерес за нови проекти“,
коментираха участието си в специализираните изложби от ЙОВ.
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Контролерите PFC200 на WAGO в сърцето на нестандартна
уредба на Сивико за изпитване
и сертифициране на кабели
С подкрепата на Wago Kontakttechnik,
амбициозният екип на Сивико ООД, разработи уредба SIVIKO ACT 150 - иновативна платформа за изпитване на кабели за ниско напрежение. Удобно автоматизирано решение за производители и
дистрибутори на кабели, които искат да
гарантират качеството на продуктите
с провеждане на електрически измервания на активно съпротивление на жилата и издържимо напрежение на изолацията, по един бърз, удобен, безопасен и неразрушаващ кабела начин.

Предизвикателства

качественият контрол на продуктите
е значително подобрен , а времето за изпитване намалено, без да се повреждат
кабелите. Мощността от 150 kVA позволява изпитване на кабели за ниско напрежение с до 50 жила и дължина до 20 км.
Могат да се тестват до 4 обекта (дължини кабел) едновременно. Siviko ACT 150
има няколко нива на безопасност: независими хардуерни и софтуерни защитни
вериги, защитни ограждения с автоматично заключване, система за автоматично заземяване - SIVIKO AGS, индикации и бутони авариен стоп. В основата
на системата е

Стандартите за електрическите изпитвания поставят доста изисквания
към условията на провеждане на тестове с високо напрежение. Те са от изключителна важност за правилното протичане на процеса и ако трябва да се провеждат и настройват ръчно, операторът е изправен пред много проблеми и неудобства, което не само отнема време,
но и може да доведе до грешки или дори
инциденти.

Автоматизация
Уредбата SIVIKO ACT 150 решава тези проблеми и добавя допълнителни функционалности за улеснение на оператора. Сама по себе си уредбата е автоматизирана дигитализирана лаборатория,
софтуерно и хардуерно подсигурена по
отношение на безопасността, изградена на базата на WAGO автоматизация,
организирана за провеждането на изпитвания, спрямо стандартите за изпитване на кабели за ниско напрежение, с минимални ръчни операции. Дефектите се
откриват чрез локализиране на прекъсване на жило или на късо съединени жила
и се записват в база данни. В резултат,
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Контролер WAGO серия PFC200 7508202 от ново поколение, натоварен с много и все отговорни задачи:
• Комуникация в системата - по
MODBUS RTU (RS-485), като данните
се опресняват за по-малко от 20 ms!
• Изпитване на съпротивление - с управляван от контролера индустриален омметър. Обхватите се превключват автоматично. Получените
стойности се коригират според реалната температура чрез специален
модул WAGO 750-461.
• Изпитване с напрежение - в обхват на
два модула за електроенергиен мениджмънт WAGO 750-495. С тях измерва ток, напрежение, фактор на мощността и др. С получените величини,
програмируемият логически контролер PFC200, регулира подаваното напрежение, компенсира капацитивния
товар на изпитваните обекти и локализира прекъсване в кабелите, ако
има такова.
• Изчисление на консумираната електроенергия.
И още: Изцяло дигитализиран човеко-

машиннен интерфейс (HMI). Единствените физически бутони в системата са четири аварийни стопа. Процесът се проследява и контролира на два
сензорни екрана с дисплей от ново поколение WAGO e!DYSPLAY 7300T и се записва и архивира от индустриален,
сензорен компютър, работещ с една
от най-популярните бази данни MySQL. Рискът от загуба на данни е
избегнат с помощта на индустриален
UPS WAGO 787-870. Системата е програмирана с WAGO - e!COCKPIT v.1.3. изключително гъвкава и интуитивна
интегрирана среда за разработки, позволяваща програмирането и следенето
на паралелни процеси, създаването на
HTML5 визуализация, с многобройни
библиотеки. Хибридно изграден софтуер Siviko Smart OS, се грижи за базите данни и събитията в системата
зедно с WAGO WebVisu, представящ
процесите в реално време. Данните са
достъпни дистанционно, без това да
пречи на текущия процес. Интегрирани са със системи от по-високо ниво
(SCADA, MES и ERP).

Wago Kontakttechnik GmbH & Со. KG
www.wago.com/bg/
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Елтрак отбеляза
25 години
на българския пазар
Н

а 31 май т. г. фирма Елтрак България отбеляза
официално своята 25-годишнина. Събитието се състоя
в офиса на компанията в София в присъствието на приятели, клиенти и партньори, сред които Наташа Ковас,
изпълнителен директор на Eltrak SA, и Маркус Гебауер,
регионален мениджър за Европа на Caterpillar, които пристигнаха специално за празника на компанията. Водещ
на събитието бе певицата и актриса Александра Раева,
която умело насочваше вниманието на присъстващите
към различните изненади, включени в програмата. Сред
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тях бяха атрактивни състезания по рисуване и футбол,
в които участниците използваха машини с марката
Caterpillar.
Официалната част на събитието започна с кратко
приветствие на управителя на фирма Елтрак – г-н Пламен Стойчев, който поздрави всички присъстващи и
благодари на екипа на компанията за отдадената работа. „ Винаги съм обичал работата си и по-специално три
неща, свързани с нея – разнообразната ми работа с клиентите, екипът на Елтрак, който е уникален, и трето –
компанията Caterpillar, която ние представляваме“, сподели г-н Стойчев. „Елтрак е създадена, за да ви консултира в правилния избор и да обезпечава оборудването ви
със сервиз и резервни части. Нашата цел е максимална
техническа готовност на машините при минимални
усилия от ваша страна в комуникацията с нас. Колкото
по-лесно и леко работите с нас, толкова по-гладко ще
вървят вашите дела“, заяви управителят на Елтрак
България. Г-н Стойчев се обърна и към Caterpillar, като им
благодари за нестихващия ентусиазъм и любов към създаването на най-добрите машини в света.
„От името на компанията Елтрак, представлявайки
България и Гърция, бих искала да ви поздравя и приветствам, както и специално да благодаря за вашето
присъствие. Благодаря също така на екипа на Елтрак за
организацията на това парти, на всички колеги от
Caterpillar, които ни уважиха, но най-вече благодаря на вас,
нашите клиенти“, се обърна г-жа Ковас към присъстващите.
„Това е изключително специално събитие за мен“, заяви г-н Гебауер. „Знаете, че Caterpillar е световен производител на машини и двигатели, който е лидер на пазара
повече от 100 години основно по две причини. Първо,
ние предлагаме най-добрия продукт за вашите нужди и
второ, добре осъзнаваме, че не можем да бъдем представени навсякъде и да познаваме спецификите на всеки
един пазар. Затова и във всяка страна имаме дилъри, и
разчитаме на тях. По тази причина мога да заявя с увереност, че нашите дилъри са много по-важни от нас.
Въпреки че екипът на Caterpillar наброява над 100 000
служители, дилърите ни, взети заедно, са повече от 150
000. Бихме желали да запазим партньорството си с тях,
защото искаме да работим с вас чрез тях за поколения
напред“, подчерта той и връчи специален плакет на Пламен Стойчев като признание за 25-годишната съвместна работа с Елтрак.
Кулминацията на вечерта бе огненото шоу Дивинитас, което завърши с огнен надпис, посветен на годишнината на компанията. Гостите имаха възможността
да се насладят и на празнични фойерверки.
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Hermle демонстрира машини с уникални
решения за автоматизация и Industry 4.0
на Hermle Open House
В края на април т.г. Maschinenfabrik Berthold Hermle AG отново събра гости от цял свят, за да ги запознае с най-новите
тенденции в областта на фрезоването и генеративното производство.
Въпреки снежното и студено време в Южна Германия, посетителите бяха топло посрещнати и обградени с внимание на
най-високо ниво. Фабриката на Hermle прие повече от 2700 посетители от 1200 компании, включително 900 международни
гости. Гостите от над 30 страни, включително големи делегации от съседни европейски държави като Чехия, Холандия, Австрия, Швейцария, Италия, както и много фирми от Русия,
САЩ, Южна Корея, Япония и Мексико, оцениха високо показаните Hermle продукти.
Посетителите имаха възможността да наблюдават работата на повече от 20 модела машини, оборудвани с гениални
машинни решения за различни отрасли като машиностроене,
производство на инструменти и форми, медицинска техника,
моделиране, автомобило- и самолетостроене. Повечето от
тях, оборудвани с уникални решения за автоматизация, работеха в производствени условия, за да демонстрират тенденцията към увеличаване на автоматизацията, особено по отношение на изискванията на Industry 4.0.

Новата система за управление HS flex.
HS flex дава възможност за индивидуална автоматизация
на различни модели машини Hermle. Освен това, вътрешните
софтуерни решения на Hermle, включително HACS (HermleAutomation-Control-System), HIMS (Hermle-InformationMonitoring-System) и Remote Desktop, бяха представени на отделна презентационна платформа. С манипулаторната система HS flex, Hermle AG продължава своя почти 20-годишен ангажимент към автоматизацията на своите обработващи центрове и предоставя на пазара мощен, компактен и атрактивен по отношение на цената, инструмент за автоматизация.
Независимо че все още не са рекламирани или презентирани,
вече бяха продадени множество модули, което подчертава ясно икономическите ползи на автоматизацията.
Концепцията на манипулаторната система HS flex е изгра-дена така, че да може да се адаптира както за 3-осни или
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5-осни обработващи центрове от Performance Line (C 250 и C
400), така и за моделите от High Performance Line (от C 12, C
22, C 32 до C 42).

Друга интересна част от програмата беше специално шоу,
включващо над 60 изложители, работещи в областта на периферните устройства, софтуера и хардуера. Паралелно се проведоха и много интересни технически презентации, които дадоха
по-задълбочена информация по основните теми на шоуто.
Приложните инженери също бяха на разположение да споделят практически съвети и тънкости и демонстрираха на
живо начини за програмиране и тестване на машините Hermle.
Отделът за обучение и сервиз се представи отделно с два
обработващи центъра, където с помощта на инструменти за
диагностика и обслужване на машините показа колко бързо и
прецизно може да реагира и разреши всякакви възникнали проблеми на място.
Дъщерното
дружество Hermle
Maschinenbau
GmbH бе представено с изложба с
компоненти, произведени генеративно чрез MPA
технология (Metal
Powder Application
процес). Представянето на тренировъчните концепции от страна на Hermle беше също много
популярно място за посещение.
Организираните обиколки в завода дадоха на посетителите уникалната възможност да изпитат от първа ръка найсъвременните производствени и монтажни съоръжения, отдела за обучение на Hermle и дъщерното дружество за автоматизация на компанията - Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH.

Тел.: + 359 896 715 277, info@hermle.bg, www.hermle.bg
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Walter откри официално
разширението на
фабриката си в Чехия
Официалното откриване на разширеното производствено съоръжение във Walter s.r.o. в Куржим, Чехия, се състоя на 9 март 2017 г. в присъствието на множество партньори и гости на компанията. Инвестицията е в размер
на 6 млн. евро, а в резултат бяха построени нови сгради за
монтаж и логистика с площ от 2500 m2, а демонстрационният център за клиенти от Източна Европа беше реновиран. В допълнение към разширяването на производствения
капацитет на обекта, проектът има за цел улесняване използването на най-съвременните технологии за монтаж
и логистика в производството.
Драго Сукаловски, кмет на Куржим, подчерта в речта
си приноса на фирма WALTER, и нейната над 20-годишна
обществена ангажираност в развитието на района на Куржим - известен център на машиностроенето в Чехия.
В своите приветствени думи Юрген Шок, изпълнителен директор на Walter Maschinenbau GmbH, изрази радостта си от това че фирмата, благодарение на непрекъснатото си развитие през годините, се е превърнала от фабрика за основна сглобка на обикновените типове шлайфмашини в най-съвременна производствена база за сложни
машинни системи с подходящи производствени мощности, монтаж и логистична ефективност.
Г-н Стефан Нел - главният изпълнителен директор на
UNITED GRINDING Group (холдинговата компания, чийто
член е WALTER), подчерта важността на тази локация
за бъдещото развитие на WALTER, както и за самата
UNITED GRINDING Group, особено в изграждането на здрави основи в персоналната политика, съвместното сътрудничество с доставчици на компоненти и услуги в района на град Куржим.
От своя страна, Франц Детлинг, управляващ директор
на фирма Walter s.r.o. и архитекта изпълнител - Даниел
Маковски, отличиха функционализма на новите сгради и
благодариха на служителите за търпението и гъвкавостта им по време на строителните дейности, които се извършваха без прекъсването на работния процес.
Машините с марката WALTER се произвеждат в Куржим от 1996 г. насам. Отначало фокусът е съсредоточен
върху производството на инструментални шлайфмашини
WALTER, след което бързо се добавя производство на собствени CNC измервателни машини за инструменти. С интегрирането си в холдинга UNITED GRINDING Group, компанията разширява своето производство и на машини и
компоненти и за други дъщерни компании в рамките на
UNITED GRINDING Group.
През 2014 г. WALTER инвестира около 8 млн. евро в разширяването на производствените си мощности с нови, високогабаритни CNC металорежещи центрове, снабдени с
автоматизирана палетна захранваща система, както и с
нови, модерни шлайфмашини за равнинно и профилно шлифоване и високогабаритни 3D измервателни роботи.
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HELISET PLUS оптимализира времето за изработване на комплексни инструменти
С новото ръчно измервателно устройство HELISET
PLUS фирма WALTER предлага решение за оптимализация
на времето за обработка с до 30%, в процеса на ерозийно
производство на сложни инструменти. За тази цел
HELISET PLUS е интегриран в производствения процес и
измервателните операции, които преди са били извършвани при подготовката на инструмента или в ерозионната
машина, сега се извършват паралелно с производствените операции на уреда HELISET PLUS. Благодарение на интуитивния потребителски интерфейс, управлението със
сензорен екран, предната светлинна картина за бързо позициониране на измервателните точки и изобразяването
на вече измерените режещи ръбове, устройството може
да се управлява от всеки потребител незабавно и без програмиране. Интегрираният изход на данни във формат XML
към софтуера Walter Window Mode (WWM) на ерозионната
машина WALTER или на измервателната машина
HELICHECK спестява ценно работно време. HELISET PLUS
е подходящ за измерване на
инструменти с диаметър
до 350 mm и дължина до 400
mm. Оборудването включва
като добавка към работното място, ръчна настройка на осите, ISO 50 шпиндел,
камера със задно осветяване с 45-кратно увеличение, а
така също и предно осветяване. Освен това HELISET
PLUS е способен да замерва
и шлифовъчни дискове.

www.walter-machines.de
www.tomebg.com
Фирма WALTER е представена в България от фирма ТОМЕ
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интервю

През годините EMO
се утвърди като водещо
изложение в сектора
Кристоф Милер, директор Панаири
във VDW, пред сп. Инженеринг ревю
След четири години водещото световно изложение за металообработващата промишленост
EMO отново ще се проведе в Хановер. Какви ще
са акцентите на тазгодишното издание?

Основен акцент ще бъде дигитализацията на процесите, на всички дейности, свързани с бранша. Както
знаем, фокусът на целия производствен сектор в момента е насочен към Индустрия 4.0. В тази връзка, очаквам
на тазгодишното издание на EMO много от изложителите да демонстрират интересни тенденции и подходи
за дигитализация и свързване в мрежи. Тези решения
осигуряват възможност за оптимизиране на процесите
и улесняване на обработката на данните, което също е
от много голямо значение при разработването на иновации.
Как EMO Hannover отговаря на световната тенденция за дигитализация в машиностроенето?

Естествено в момента много активно използваме
всички възможности, които предлага интернет, за да
предоставим най-добър шанс за изява, за представяне на
участващите във форума компании. Разполагаме с мултимедиен нюзрум, където изложителите могат да презентират производствената си дейност. Чрез широката гама от дигитални възможности за активно ползване, които осигуряваме на клиентите, информацията за
техните фирми може да достигне до най-широка публика от посетители и по време на изложението, а не само
предварително. Тези средства позволяват и постигането на висока ефективност по отношение установяването на нови бизнес взаимоотношения.
Дигитализацията ни дава възможност да реализираме наистина много целенасочен маркетинг. С цел канализиране на потока информация и достигане до максимален брой потребители от цял свят, изпращаме нюзлетър
на 18 езика. Едновременно с това се опитваме да достигнем и до нови таргет групи чрез активно използване на социалните мрежи – Фейсбук, Туитър и др. По този
начин значително разширяваме ефекта на изложението
и въздействието му не се ограничава до тези 6-7 дни, в
които се провежда. По време на самото събитие ще
имаме и няколко информационни центъра за всички видове услуги, които можем да предложим допълнително.
Организираме и събитие за установяване на нови
бизнес контакти между изложители и посетители съвместно с Enterprise Europe Network. Срещите между участващите на изложението компании и посещаващите го
професионалисти се насрочват предварително в специ-
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ална платформа, улесняваща стартирането на международни партньорства и намирането на нови клиенти,
доставчици и търговски представители. С това се
стремим да отговорим на изискванията на изложителите още преди събитието да е стартирало.
Как успявате да съчетаете участието на EMO
Hannover на някои от световните лидери и помалките компании?

Много е просто, планираме самото събитие в зависимост от отделните продуктови зони и области. Това
означава, че посетителите могат да намерят цялата
гама от компоненти, свързани с конкретно производство на едно място, независимо дали щандът на компанията е голям или малък. Опитът ни показва, че интересът от страна на малките предприятия е много голям, което се дължи на факта, че те не разполагат с
такива средства за реклама и не могат да реализират
такъв мащабен маркетинг като големите фирми, да
канят клиентите си на място и да представят продукцията си. Затова нашето изложение е много добър форум именно за малките и средни предприятия, които с
участието си получават възможност да достигнат до
най-широк кръг от потребители.
През годините EMO се утвърди като водещо изложение в сектора заради мащаба си, силното международно
участие и представянето на много иновации, което
поддържа интереса на бранша към събитието постоянен. Все пак, не разчитаме само на компаниите за популяризирането на EMO Hannover, а и ние самите правим
всичко възможно, като провеждаме пресконференции за
представянето му в над 50 държави.
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Съвременни
компоненти
и модули
за захранване по
Етернет (PoE)
С

Стефан Куцаров

ъздадената през 2003 г. концепция за постояннотоково захранване по локална кабелна мрежа Етернет (Power over Ethernet, PoE) бързо
надхвърля първоначалния замисъл за
свързване на работещи през Интернет телефони (IP Telephone) с един
вместо с два кабела и се разширява
към такива за видеоконферентни
връзки, точки за достъп на локални
безжични мрежи (Wireless LAN Access
Point), клетки на GSM-мрежата, хибридни мрежи (HetNet), камери за видеонаблюдение, устройства за обмен
на данни със скорости до 10.2 Gbps,
за HD телевизия (HDBaseT), осветителни системи и др. Резултатът е,
че още в периода 2006-2011 г. световното производство на изделия с
PoE нараства от 50 на 260 млн.
Независимо че PoE може да изглежда
остаряло на фона на темповете на
развитие на електрониката и особено на безжичните технологии, реално то запазва и разширява значението си.

Същност и стандарти на
захранването по Етернет
За осъществяването на връзките
могат да се използват кабели Cat3,
Cat5, Cat5e или Cat6, но обикновено
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Фиг. 1

се предпочитат Cat5 и Cat5e. Двата
начина за свързване на 4-те им двойки усукани проводници в мрежите с
максимална скорост 10 Mbps и 100
Mbps са дадени на фиг. 1а, б, като PD
е захранваното устройство с масово използвани наименования PoE
Endpoint и PoE Switch и конструктивно то може да е самостоятелен
прибор или част от рутер. Блокът
PSE е за едновременно осигуряване
на захранването и обмена на данни и
в масовия случай той може да
свързва към Етернет повече от един
PD. Същото действие може да се
осъществи и чрез схемата на фиг. 1в,
реализирана с класически Етернет

комутатор (Ethernet Switch) EthSw
без възможност за осигуряване на
захранване и прибора Midspan (или
Midspan Hub), в който към обмена на
данни се прибавя и захранване. На
фиг. 1а е показано ползването само
на усуканите двойки за данни (Signal
Pairs, Data Pairs), докато другите две
остават несвързани (Phantom Power,
10/100Base-T Alternative A), а на фиг.
1б е отделното захранване чрез
Spare Pairs (No Phantom Power, 10/
100Base-T Alternative B). В мрежите за
1000 Mbps обменът на данни се извършва само по 4-те двойки (Phantom
Power), като в зависимост от това
кои две от тях са и за захранване
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има 1000Base-T Alternative А и
1000Base-T Alternative В. Блокът DC/
DC Converter в PD е ключов стабилизатор за получаване на необходимите постоянни напрежения и има на
входа си схема Грец за фиксиране на
полярността на входното му напрежение независимо от тази по линията. Куплунгите на кабелите са RJ45
и номерацията на изводите е дадената на фиг. 1а, б.
Според стандарта IEEE802.3af
блоковете PSE и PD са с типично
напрежение за захранване 48 V, а
основните им електрически параметри са на фиг. 1г – максималният
постоянен ток Imax е 350 mA при
максимална доставяна мощност
Poutmax на PD от 12,95 W и параметри на линията (при допустимата
дължина 100 m на 4-те й проводника) максимално съпротивление, максимален пад на напрежение и максимална разсейвана мощност върху нея
съответно 20 ома, 7 V и 2,45 W.
Полезно е да се има предвид, че входното напрежение на приборите за
PSE може да се осигурява и от UPS и
че Imax и Poutmax се отнасят за всяка
от линиите им, например с 24 линии
се осигуряват 8,4 А и 370 W. Реално
стандартът предвижда наличието в
зависимост от мощностите на 4
класа прибори с общо наименование
Type 1. Тези от клас 0 имат дадената на фиг. 1г мощност Poutmin и
Pinmax=0.4,W-12,95W. За класове 1
(Very Low Power) и 2 (Low Power) мощностите са Poutmin съответно 4 и 7
W и Pinmax в границите 0,44W-3,84W
и 3,84W-6,49W, а в клас 3 (Mid Power)
отново Poutmin е според фиг. 1г, но
Pinmax=6,49W-12,95W. Част от стандарта е механизмът за разпознава-
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не от PSE на класа на PD.
Разновидността на стандарта
от 2012 г. с означение IEEE Std
Фиг. 2.
802.3-2012 e за
максимални скорости на обмен 10, 100 и 1000 Mbps,
като допуска ползването и на 4-те
двойки проводници за захранване и
данни. В него към показаното на фиг.
1а свързване е прибавено аналогично
за двойките 4-5, 7-8 от същия източник на постоянно напрежение. Резултатът е намаляване наполовина на
разсейваната мощност върху проводниците и съответно загубите на
енергия по линия с определена дължина. Друга възможност е осигуряване
на PD на 2 пъти по-голяма мощност
в сравнение с фиг. 1а. И не на последно място, свързването може да се
използва и за най-новия стандарт
IEEE P802.11ac със скорост на обмен
10 Gbps.
PoE+. Описаното дотук захранване и определените в стандарта му
параметри съответстват на термина PoE. Появата на множество
прибори, изискващи по-голяма мощност (точки за многолентов безжичен достъп на интерфейса
IEEE802.11n, някои нови камери за
видеонаблюдение, IP телефони с видеодисплеи, прибори за радиочестотна идентификация RFID, сградни охранителни системи, POS терминали и др.) наложи създаването на
PoE+ с основно означение Power Over
Ethernet Plus (PoE Plus и PoE High
Power). Неговите параметри са описани в стандарта IEEE802.3at от
2009 г., който изисква ползването

на кабели Сat5, Cat5e, Cat6, Cat6A,
Cat7 или Cat7a отново с куплунги RJ45, максимална дължина 100 m и
вече описаните свързвания, които
да работят при околна температура до +50°С. За 10/100Base-T няма
промени, докато в 1000Base-T се
ползват 4-те двойки проводници, а
за захранване – две от тях. Свързването Mode A e дадено на фиг. 2 (за
простота е показано само това на
PSE), докато аналогичното Mode B
ползва за UPSE двойките 4-5 и 7-8. В
съответствие със съществуващите принципи стандартът включва
без промяна на 4-те класа PSE и PD
на IEEE802.af с общо наименование
Type 1 заедно с клас 4 (Type 2) с
Imax=600 mA, напрежение от PSE
между 50 и 57 V, допустимо напрежение за PD от 47 до 57 V, максимална мощност 30 W от PSE и доставяна на PD мощност между 12,95
и 25,5 W. Именно поради последните интерфейсът е наречен High
Power.
PoE++. По-нататъшното увеличаване на доставяната мощност, например за малки клетки на GSM-мрежата, системи за LED осветление
на помещения и др., налага това да
се прави чрез използване на 4-те
двойки проводници (4 Pair POE,
4PPOE), което е залегнало в стандарта IEEE802.3bt с очаквано утвърждаване през настоящата година.
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Таблица 1. Интегрални контролери за PD
№

Модел (стандарти)
[разновидности]

3

LT4275A
(PoE/PoE+/PoE++) [12]
PD70211
(PoE/PoE+)+UPOE [1]
NCP1081 (PoE/PoE+);[2]

4

MP8004 (PoE);[1]

1
2

5
6

Производител

SMPS; (мощен транзистор)
[POUT,W]; {IOUT,A}

VPP,V; (VSIGN,V) [VCLASS,V];
{VON,V}

RSIGN,k ; (Rcl, )
(ISUPPLY,A)

Раб. темп. обхват,oС
(размери,mm)

Analog Devices

външен; (външен) [3.84-90]

23-60; (1.5-10) [12.5-21]; {35}

24.9; (34.8-140) [2max]

TJ= -40 +125 (3x3x0.86)

Microsemi

вграден; (външен) [max95]; {2}

Max57; (1.1-10.1) [13.7-20.9];

24.9; (30.9-133) [1]

TA= -40 +85 (6x6x1)

ON Semiconductor
Monolithic Power
Systems
Silicon Labs
ST Microelectronics

вграден; (външен) [25-40]

Max57; (1.4-9.5) [13-20.5]; {38}

24.9; (30.9-104) [2.5]

TA= -40 +85 (6.4x4.3x1)

вграден; (вграден) [13]; {0.42}

Max57; (1.9-11) [11.3-21.9]; {37}

26.1; (4420) [1]

TJ= -40 +125 (6x4x1)

вграден; (вграден) [13]; {0.47}
вграден; (външен) [13-25.5]; {1}
външен; (външен) [3.84-71];
{1.8;2.2}
вграден; (външен) [3.84-25.5]
вграден; (вграден) [3.84-25.5];
{0.85}

2.8-57; (2.7-11) [14-22]; {37}
(1.5-10.8) [12-23]; {35}

24.3; (48.7-681) [2]
24.9; (35.6-2000] {0.9}

TJ= -40 +125 (5x5x0.83)
TA= -40 +85 (6.5x4.4x1)

Si3402-B (PoE);[1]
PM8803 (PoE/PoE+);[2]
TPS2373
7
Texas Instruments
(PoE/PoE+/PoE++) [4]
8 TPS23753A (PoE/PoE+); [1] Texas Instruments
TPS2378
9
Texas Instruments
(PoE/PoE+)+UPOE

В него е предвидено блокът PSE да
има два изхода с еднакво UPSE, всеки
от които захранва две двойки (1-2/
3-6 и 4-5/7-8). При необходимост от
едно захранващо напрежение в PD
(Single Signature PD) изводите се
свързват успоредно, докато в Dual
Signature PD те се използват за различни блокове, например в работещи навън видеокамери едното захранва самата камера, а второто е
за нагревателя й. В стандарта са
запазени 4-те класа и двата типа
от PoE и PoE+, към които са прибавени Type 3 с I max =600 mA и
UPSEmin=50 V и класове 5 (P outmin=45
W и Pinmax=40 W) и 6 (Poutmin=60 W и
Pinmax=51 W) и Type 4 с Imax=1000 mA
и UPSEmin=52 V и класове 7 (Poutmin=75
W и Pinmax=62 W) и 8 (Poutmin=90 W и
Pinmax=73 W). Максималната Pout за
последния клас е 99 W, поради което често стандартът се нарича
100-ватов и популярност започва да
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Max57; (1.4-10.9) [10.9-22]; {38.1}

24.9; (63.4-1210)

TJ= -40 +125 (5x5x1)

Max57; (2.7-10.1) [14.5-20.5]; {36}

24.9; (63.4-1210) [0.58]

TJ= -40 +125 (5x4.4x1.1)

Max57;(1.4-10.9) [12.5-22]; {38.1}

24.9; (63.4-1210) [0.285] TJ= -40 +125 (4.9x3.9x1.6)

добива наименованието 802.3bt
Ultra PoE. Ползват се кабели наймалко Cat5e, като по-големият ток
обуславя повишеното им загряване.
По тази причина след публикуването на стандарта трябва внимателно да се разучат както дадените в
него, така и съпътстващи го фирмени материали и подробности по
този въпрос, тъй като са възможни
случаи максимално допустимата
дължина на кабелите да е под 100
m. Важно е да се добави, че от стандарта се очаква обмен на данни с
10 Gbps и използването му в IoT.
Захранвания извън стандартите на IEEE. Те представляват фирмени разработки и се използват
основно в техни прибори. Не са редки случаите на интегрални контролери за PD (например дадените на
редове 4 и 11 в табл. 1), които позволяват както работа със стандарти на IEEE, така и с една или

повече от фирмените разработки.
Първият пример за захранване извън
стандартите е на компанията Cisco
със съкращение UPOE (от Universal
Power Over Ethernet), която осигурява Imax= 600mA и максимална мощност 60W от PSE, като ползва четирите двойки на кабел Cat5e с куплунг RJ45. Друг характерен пример
е HDBaseT Technology на HDBaseT
Alliance със съкратено наименование
PoH, която съчетава предаването
по един кабел Cat5e отново с максимална дължина 100 m и куплунги
RJ45 на некомпресирани сигнали за
изображение и звук със скорост до
10,2 Gbps заедно с Етернет 100
Mbps и захранване 95 W. Накрая ще
бъдат споменати двете разновидности UltraPoE (нежелано съвпадение
на съкращението с това на 802.3bt)
и MegaPoE на компанията Phihong,
които осигуряват мощности съответно 60 до 80 и 95 W.
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Фиг. 3

Интегрални контролери
за PD
Съществува значително разнообразие в структурите на контролерите, което на първо място се изразява в разпределянето на блоковете
и елементите им между вградени в
интегралната схема (ИС) и външни.
Същността на структурата им се
изяснява чрез блоковата схема на
фиг. 3, която показва само техните
основни възли и която на фиг. 1 а,б
символично е означена като DC/DC
Converter. Между входа IN и маса е
входното му напрежение (Operating
Input Voltage) VPP (означава се и като
VPORT) и при включване на PD към него
кондензаторът С започва да се зарежда. При напрежението за разпознаване (Signature Voltage) VSIGN блокът
Detect замасява извод DEТ и свързването на резистора RSIGN позволява на
PSE за 0.5s да „установи“ наличието
на PD, напрежението на IN да оста-
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не и С да продължи да се зарежда. При
класификационното напрежение
(Classification Voltage) VCLASS за 75ms
чрез съпротивлението на резистора
Rcl става разпознаване на класа на PD
и ако PSE може да осигури неговия
максимален ток зареждането на С
продължава.
Обикновено PD позволяват избор
на класа им чрез свързване на външен
Rcl с давано в документацията им
съпротивление. Специфичен пример
е PD на ред 1 от табл. 1, който има
един извод за Rcl за класове 0-4 и друг
за класове 5-8. Работата на PD започва, когато VРР достигне минималното работно напрежение (TurnOn Voltage) VON на ключовия стабилизатор SMPS, той се включва и осигурява напрежението на изхода OUT, чиято стойност се задава чрез RFB1RFB2 и блока FB. Когато тя е до около
7 V, се препоръчва SMPS да е тип
Flyback заради минималния брой

външни елементи, докато за малък
собствен шум по-добър е Forward. И
двата типа съдържат трансформатор и за реализация на PD с галванично разделяне (Isolated Topology) трябва блокът FB да съдържа оптрон. В
PD без галванично разделяне (NonIsolated Topology) той не е необходим
и структурата на PD е Buck Mode. В
зависимост от производителя в PD
може да има различни вериги за осигуряване на безопасната му работа,
например ограничаване на изходния
ток до максимално допустимата му
стойност IOUT. Освен това SMPS
може да е извън ИС на контролера,
да е вграден в нея, да има външен или
също вграден мощен транзистор
(това е отразено в колона 4 на табл.
1), но трансформаторът или бобината винаги са външни. В таблицата
са дадени основните параметри на
ИС на контролери за PD, като специфична особеност на тези на редове
8 и 9 е възможността напрежението VРР да се подава и от мрежов
адаптер.

Интегрални контролери
за PSE
Идея за структурата им и основните свързвания на външните елементи са на фиг. 4а. Управляващият
блок Contr може да е разработен за
конкретния PSE, да се ползва съществуващ микроконтролер (например
8051) или микропроцесор. Чрез интерфейса (обикновено I2C и по-рядко
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Таблица 2. Интегрални контролери за PSE
№

Модел

Производител

Класове; (бр. изходи)
[RS, ]

AGND-VEE,V; (IEE,mA) [VG,V];
{IG, A}

tDET,ms; (tCLE,ms)
[интерфейс]

Раб. темп. обхват, oС
(размери, mm)

1
2
3
4
5

LTC4274I
LTC4290I
MAX5980GTJ+
Si3454
TPS23861

Analog Devices
Analog Devices
Maxim Integrated
Silicon Labs
Texas Instruments

0-4; (1) [0.25 или 0.5]
0-8; (8) [0.25]
0-5; (4) [0.25]
0-4; (4) [0.25]
0-4; (4) [0.255]

45-57; (-2.4) [12]; {1}
45-57; (-9) [12]
32-60; (-5) [9.5]
44-57;(2) [12]; {40}
44-57; (3.5) [10-12.5]; {25}

290; (46) [I2C]
220; (42.6) [I2C]
max 330; (19) [SPI]
70; (10-20) [I2C]
275-500; (6.5-13] [I2C]

TA= -40 +85 (7x5x0.75)
TA= -40 +85 (6x6x0.75)
TA= -40 +105 (5x5x0.75)
TA= -40 +85 (7x5x0.85)
TA= -40 +85 (9.8x6.6x1.1)

SPI) се осъществява връзка с външни устройства, обикновено двупосочна – например I2 C има отделни вход
SDAIN и изход SDAOUT. Тъй като PSE работят като управляеми устройства (Slave), обикновено са с адресна
шина (например тази в PSE на редове 1 и 3 от табл. 2
е 4-разредна), чиито изводи се замасяват, когато не се
използват. Видът и броят на изводите на шината за
управление Control зависят от конкретния PSE, например този на ред 2 в табл. 2 има вход RESET, който при
лог. 1 включва ИС за нормална работа (при свързани кондензатор или RC-верига към извода включването става
със закъснение) и изход INT за генериране чрез лог. 0 на
прекъсване на управляващия PSE процесор. Изход VDD е за
постояннотоково захранване (обикновено с 3,3 V) на
външни вериги. Отрицателното напрежение на изхода
OUT се осигурява от VPWR през резистора RS и MOS транзистора, като чрез пада на напрежение върху RS и блока
Meas се измерва изходният ток на PSE, а връзката на
OUT с извод Drain е за да може да се измерва и стойността на изходното напрежение – за двете величини в
Meas или Contr е предвиден АЦП. Показаният на фиг. 4а

а

б
в

Фиг. 4.

PSE е с един изход, но по-често изходите са повече и за
всеки има отделни транзистор и RS. Към дадените в
табл. 2 могат да се прибавят сериите на Analog Devices
LTC4266х с 4 изхода, LTC4271/LTC4290x с 8 изхода и
LTC4271/LTC4270x с 12 изхода.
Съществуват 4 режима за разпознаване и класифициране на PD и подаване към него на захранващото напрежение. При автоматичния (Automatic) първите две
стъпки се повтарят непрекъснато до откриване на PD,
след което се подава захранването. Двете стъпки съществуват и при полуавтоматичния режим (Semiautomatic),
но след откриване на PD се очаква команда от Contr за
подаване на захранването, докато при ръчния режим
(Manual) за всяка от трите стъпки трябва команда. При
последния режим на изключване (Shutdown) изходът остава без напрежение и нито един от останалите режими не може да бъде осъществен. Обикновено изборът на
режим се извършва от Contr.
Разпознаването на PD става чрез съпротивлението
между двата му извода и е изяснено на фиг. 4б. Съпротивление до 2,4 kΩ се „оценява“ от PSE като късо съе-
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а

б

в

Фиг. 5

динение (това позволява „откриването“ на грешно свързване вместо
PD на компютърна мрежа, чието
съпротивление е 150 Ω), а съпротивление 2,4 - 15 kΩ като нискоомно.
Съпротивление 19 – 26,5 kΩ означава правилно свързан PD, между 33 и
500 kΩ оценката е високоомно съпротивление, а по-голямо – прекъсната
верига.
Определянето на класа на PD става чрез подаване за кратко време на
напрежение около 15 V (стойността
му и времето на подаване се дават
в документацията на PSE) и измерване на протичащия ток. Класовете
на тока са според фиг.4в, а в каталозите се дават допустимите му
толеранси за всеки от тях, например
този между класове 3 и 4 е 31,5 –
34,9 mA. След получаването на ток
в съответствие с класа на PD от
PSE се подава напрежението VEE. То
е отрицателно, но е прието в документацията да се дава положителната му стойност, означавана като
AGNG-VEE.
В табл. 2 са дадени основните
параметри на контролери за PSE,
като IEE е консумираният от ИС ток,
VG и IG са съответно напрежението
и токът на гейта в установен режим на външния транзистор, а tDET и
tCLE са времената за разпознаването
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и класифицирането. Специфична особеност на дадения на ред 2 е работата му заедно с LTC4271, като параметрите в таблицата се отнасят
за двете ИС.

Трансформатори за PD
Те са задължителните в ключовите стабилизатори Flyback и Forward
и в наименованието им се съдържа
изразът PoE Transformer, към което
в зависимост от предназначението
може да се прибавят и други думи.
На фиг. 5а е дадена схемата на PoE+
Power over Ethernet Plus Transformer
на компанията Wuerth Elektronik
като пример за най-простата разновидност с едно изходно напрежение (намотка N2 с напрежение и ток
12V/2.5А) и една допълнителна (N3
за 12V) за захранване на блок или блокове в ИС на контролера. В случая
напрежението на N1 е 36-72 V, размерите на трансформатора са
29,1x23,1x11,4 mm и работната честота на ползващия го стабилизатор може да е 250-400 kHz. Друга
характерна разновидност са трансформаторите с две намотки за захранващи напрежения, какъвто е PoE
Power over Ethernet transformer (фиг.
5б) на същия производител с N1 за
36-57 V, N2 и N3 за 12V/0,55А и
допълнителна за 8 V при размери

17,8х13,5х12,7 mm и работна честота 200-500 kHz. Вместо напреженията на намотките в някои каталози се дават техните преводни
отношения – например в TGP13S004EFD15LF на компанията Halo
Electronics, предназначен за POUT=13
W, те са 1:0,208:0,083 при размери
16,5x16,5x8,64 mm.
Широко разпространени са и модули, съдържащи в един корпус между 2 и 8 еднакви трансформатора.
Такъв с 4 трансформатора за РоЕ е
TG1G-E035NYLF (фиг. 5в) на Halo
Electronics с размери 15,2x13,7x6,35
mm, който е част от серия от 18
модела, а TG111-HPE3NVGLF с 8
трансформатора за PoE+ е част от
друга серия от 12 модела.
Работният температурен обхват на трансформаторите може да
е 0°÷+70°С, -40÷85°С и -40÷+125°С,
а изолационното напрежение между
намотките обикновено е 1500 Vrms.

Модули
Съществуват поотделно модули
за PD и PSE, като и при двата типа
няма принципна разлика в конструкцията им от модулите за други електронни апаратури.
Модули на PD (PoЕ Module). Идея
за структурата и свързването им
може да се получи от фиг. 6, модулът
в която е клас 0 на Silvertel (Silver
Telecom) и има размери 21,2x14x13,4
mm. Виждат се блокът му за разпознаване и управление и този на ключовия стабилизатор заедно с трансформатора и вградения токоизправител, изискващ два външни кондензатора. Максималната изходна мощност е 6 W при изходно напрежение
3,3 V, което може да бъде намалява-
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Фиг. 6

но на 3,2 V чрез свързване на извод
ADJ към +VСС или увеличено на 3,78
V при свързване към –VСС. Входното
напрежение между изводи VА1 и VА2
се получава от двойките проводници за обмен на данни, а това между
VВ1 и VВ2 – от тези за захранване.
Същото е свързването и действието на Ag9905М (5V/9W) и Ag9912М
(12V/12W), като входното напрежение (между изводи VIN+ и VIN-) може
да е 36V-57V и работният температурен обхват е -40°С÷+70°С.
Друг характерен пример е Ag9330D на същия производител за 12V/
30W, който освен класическия вход
има два допълнителни – за променливо напрежение 20-40 V, подавано
чрез мостов токоизправител между
допълнителни изводи и постоянно 715 V на други допълнителни изводи.
Те разширяват приложенията, например в охранителни видеокамери.
С аналогично действие на първия
описан модул, но работа с РоЕ, РоЕ+
и UPOE при VOUT =24 V и максимална
изходна мощност 100 W е Ag5610
отново на Silvertel. Размерите на
модула са 75x70x9 mm, а характерна особеност е, че при празен ход
входното напрежение е 36-57 V, но
се стеснява на 52-57 V при максимална изходна мощност.
Модули на PSE (PSE Module). Пример за най-простата и масова разновидност с едно изходно напрежение
е Ag6110 на Silvertel. Модулът работи с входно напрежение 45-57 V и на
изходите си Port+ и Port- може да
осигури ток 1,3 А на захранваните
PD едновременно с разпознаването
и класификацията им (класове 0 до 5).
Може да се използва за мрежи 10/
100/1000Base-T, а размерите му са
53x14x7,4 mm.
Съществуват модули за едновременна работа с повече от един прибора, с характерни приложения в IP
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ключове, хъбове, рутери, домашни и
индустриални мрежи. Такъв е Ag6400
на Silvertel за 4 прибора и отделен
изход за захранване на всеки с мощност 30W. Управлението е от общия
контролер, има вграден интерфейс
I2C и адресиране с 4b число. Размерите на модула са 56x14x6 mm.

Прибори
От съществуващото голямо разнообразие на типове и модели във
всеки от тях ще бъдат дадени само
няколко характерни примера.
РоЕ ключове. Съдържат до 48 извода (Port), част от които или всички могат да се ползват и за постояннотоково захранване. Пример е
DES-1005P на компанията D-Link за
мрежи 10/100Base-T, всеки от петте извода на който може да осигурява РоЕ. Моделът WS-C3850-48F на
Cisco освен 10G Ethernet позволява на
всеки от 48-те му извода да има
PoE+.
Прибори за обединяване на
Ethernet със захранване. По-голямата част от тях са с вход или входове за данни и вграденият им захранващ блок прибавя към тях постоянно напрежение. С един изход са инжекторите (PoE Injector), какъвто е
DPE-301GI на D-Link за мрежи 10/100/
1000Base-T и осигуряващ PoE+. Аналогично е действието на адаптерите, например PSA16U на Phihong.
Подобни, но с повече изходи, са споменатите Midspan – с 8 изхода за
РоЕ++ (всеки с мощност 95 W) е
POE806U-8MP-N на Phihong.
Сплитери (Splitter). Имат отделни входове за постоянно напрежение
и данни от Етернет, които едновременно се получават на различни изводи на изхода им. Такъв е POE14-033
на Phihong, който осигурява 10/100/
1000Base-T и постояннотоково захранване 3,3V/2,5А.
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DOPAG и METER MIX: Качество и прецизност
при измерване, дозиране и смесване
Най-новите партньори на водещата българска компания
ЕХНАТОН България са немско-швейцарската фирма DOPAG и
английската METER MIX. Двамата производители са водещи
в своя сегмент и са част от обединението HILGER & KERN
Group. Сключеният през тази година договор за партньорство с ЕХНАТОН България е за изключително представителство.
HILGER & KERN GROUP е надежден доставчик и инженерингов и сервизен партньор на индустриални предприятия от
различни производствени сегменти в продължение на повече
от 90 години. В компанията работят повече от 300 специалисти и търговската й структура покрива над 30 страни чрез
представителства и дистрибутори.
HILGER & KERN основава DOPAG Dosiertechnik und
Pneumatik AG през 1976 г. и придобива METER MIX Systems
през 2014 г. И DOPAG, и METER MIX са специализирани в проектирането и производството на машини и оборудване за
прецизно дозиране, смесване и полагане на едно- и многокомпонентни смоли, лепила, полиуретани , силикони, греси , масла и др. С придобиването на Meter MIX, HILGER & KERN разширява спектъра потребителски сегменти и приложения, като е в състояние да предложи подходящото решение за всеки
проект - от най-елементарните до супер сложни автоматизирани решения.

METER MIX Systems
е водещ английски производител на надеждни машини за обработка на едно- и двукомпонентни материали. Сред тях са
епоксидни, полиуретанови, силиконови, полиусулфидни, полиестерни и метакрилатни смоли, както и масла и смазки, които
се използват в широк кръг производствени операции.
Продуктовата гама на METER MIX включва от еднокомпонентни машини за измерване на смазочни масла до стандартни и персонализирани решения за двукомпонентно дозиране.
Продуктовата линия за еднокомпонентно измерване предлага
високопрецизни бутални и зъбни помпи, регулатори на налягане и вентили. Те осигуряват точно дозиране на продукти като, например, масла и смазки с различен вискозитет. За приложения за измерване, смесване и дозиране на двукомпонентни материали, METER MIX предлага широка гама машини за
най-различни приложения.
Характерно за продуктите и технологиите с марка METER
MIX е внедряването им в полуавтоматични процеси, при които няма необходимост от външна комуникация. Те са много
подходящи за приложения с по-малки изисквания по отношение на сигурността, както и в обслужването на процеси, които позволяват ръчно управление на машините. Изключително
ценово ефективни са и са правилният избор, когато клиентът
е фокусиран върху по-ниски разходи за инвестиция във висококачествен продукт.

DOPAG Dosiertechnik und Pneumatik AG
е надежден и компетентен партньор с дългогодишни традиции. Системите и решенията му включват оборудване за
прецизно дозиране, смесване и полагане на едно- и многокомпонентни смоли, лепила, уплътнения и други за различни отрасли на индустрията.
Високите стандарти за качество на продуктите DOPAG
гарантират максимална точност и повторяемост на резултатите - дори и при силно автоматизирани процеси.
DOPAG отговаря на специалните изисквания на автомобилната индустрия и разработва продуктовата линия lubriLine
за измерване и полагане на смазки. В светодиодното производство точността и надеждността са от особено значение, за-
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това офертата на DOPAG в тази област позволява постигането на прецизни резултати и дълъг експлоатационен живот
на продуктите. За електронното производство DOPAG предлага високопрецизни системи, използващи полиуретан, епоксидни смоли и силикони.
В производството на строителни материали DOPAG са известни с предлаганите от тях системи за спояване (bonding)
на компоненти, процес, който вече е станал индустриален
стандарт при процесите на асемблиране. Фирмата има много
добри позиции в приложения като изграждане на сградни фасади и остъкляване с цялостната си оферта измерващи и смесващи системи, особено тези за ръчно полагане. Други важни пазарни сегменти, в които продуктите и решенията на DOPAG
намират приложение, са вятърната енергетика, самолетостроенето, производството на транспортни системи.
В сравнение с METER MIX, в продуктово и технологично отношение DOPAG са специализирани в по-висок клас системи и
решения, обслужващи по-сложни и автоматизирани процеси.
Те покриват изискванията на приложения, при които повторяемостта и процесната надеждност са от важно значение.
Инженерната експертиза и опитът на компанията са в основата на това DOPAG да е професионалист в специфичните
клиентски решения, специално разработени и пригодени за
техните нужди. Решенията с марка DOPAG са интелигентни, позволяват комуникацията с външни устройства и мониторинг. Те са правилният избор, когато клиентът се нуждае
от инженеринг, високо ниво на сервизно обслужване и поддръжка на продуктите.
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Кабели
за честотни
инвертори
Ч

естотните инвертори (VFD)
са сред най-полезните устройства в
индустрията. Te дават възможност
да се изменя скоростта на въртене
на трифазни електродвигатели при
изменение на тяхното натоварване.
Чрез промяна на изходната си честота и напрежение честотният преобразувател променя оборотите в
минута на двигателя в съответствие със зададените изисквания.
Когато се използва честотен инвертор, скоростта на двигателя
може да се изменя почти веднага
според измененията на товара и
според нужното за отделните технологични операции. Допълнително
тяхно предимство е възможността
да се увеличи прецизността на управление на технологичния процес, тъй
като те могат да регулират скоростта на въртене на двигателя с
допуск в рамките на 0,1%.
Честотният инвертор може да
осигури и възможността за „soft start“
на двигателя (т. е. той да пуска плавно и да достигне желаната скорост,
а не при включването да тръгва на
пълни обороти), което намалява резките механични натоварвания при
пуск с максимално напрежение. Това
води до по-малки разходи за поддръжка и по-дълъг живот на двигателя. При циклично изменящи се натоварвания честотният инвертор помага и да се избегне прегряването на
двигателя.

Кабели, специално
разработени за честотни
инвертори
Както много инженерни решения,
така и честотните инвертори
имат не само предимства, но и не-
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достатъци. Например бързото превключване на транзисторите при
ШИМ, поради което са възможни и
резките изменения на скоростта на
въртене на двигателя (а оттам и
прецизното регулиране на технологични процеси), може също и да генерира нежелан шум по кабелите на
инвертора и в самия него.
Електрическата енергия, подавана по кабелите от честотни инвертори, съдържа честоти, достигащи
до 30 MHz. Ако енергията на тези
честоти не се задържи вътре в кабела, тя ще се излъчи в околното
пространство и ще доведе до
смущения в нормалната работа на
близко разположеното оборудване.
Подобни смущения се наблюдават
например при електронните уреди,
особено ако не са от клас, подходящ
за промишлени условия, или при конвенционалните Ethernet мрежи и
обикновените незащитени проводници на различни други устройства.

Биват засегнати дори и електрически вериги, които нямат нищо общо
със системата на честотния инвертор.
Понякога е трудно да се установи източникът на този шум и да се
елиминира влиянието му, което вероятно е и най-същественият проблем, свързан с използването на системи с честотни инвертори днес.
Докато за тях не се използват подходящо екранирани кабели, излъчваният шум може да пречи на други
производствени операции. Нещо повече, тъй като колкото по-дълъг е
един кабел, толкова повече шум ще
излъчва той, дължината на кабелите трябва да се ограничава. Това,
на свой ред, налага ограничения при
разположението на машините в
цеха.
Критериите, по които са избрани
компонентите в една система с
честотен инвертор (самият инвертор, кабелът и двигателят), свързва-

юни 2017

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

електроапаратура
нето им, режимът им на работа –
всичко това влияе върху надеждността на цялата система. В нея, по
средата, е кабелът, който свързва
преобразувателя и двигателя. Той
играе особено съществена роля за
оптималната работоспособност и
дългия срок на служба на цялата система.

Качества на добрия кабел
При избора на кабела, по който ще
се управлява двигателят, е важно да
се проверява доколко той е проектиран правилно и може да се справи с
всички съществени проблеми,
присъщи на нормалната му експлоатация.
Добро заземяване: Системата на
заземяването осигурява изходното
ниво на напрежение – в идеалния случай е нула – спрямо което се отчитат всички останали напрежения в
системата с честотен инвертор.
Невинаги е възможно заземяването
да бъде точно на ниво 0 V, но може
да се осигури едно приблизително
идеално изходно ниво, като се направи така, че всички заземени точки
да бъдат с еднакъв, много нисък потенциал.
Изграждането на нискоимпедан-
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сен заземителен контур между двигателя и управляващия го инвертор
е важно с оглед намаляването на
разликата в потенциалите, а оттам и на вредните токове на несиметрия. Когато този нискоимпедансен заземителен контур се осигурява от свързващия кабел в системата с честотен инвертор, това потиска протичането на токове на
несиметрия в други устройства/
системи. Подходящото заземяване
означава, че вредните честоти при
работата на честотния инвертор,
които потенциално могат да причинят смущения, има откъде да се
отвеждат.
Един начин за заземяване на кабела е да се използва един отделен
изолиран заземителен проводник,
двата края на който са свързани към
двигателя и преобразувателя. Екраниращата обвивка около захранващите проводници в кабела трябва
да бъде свързана физически и електрически към този изолиран заземителен проводник в точката, в която кабелът влиза в корпуса на двигателя и в този на преобразувателя.
Има и друг начин, използван в
т.нар. кабели със симетрична конст-

рукция, при които заземителните
проводници са три и са с относително малко сечение. Сумарното сечение на трите обаче е еквивалентно на сечението на всеки от захранващите проводници. Свързват
се към екраниращата обвивка и при
това положение, когато и трите се
монтират към заземителния накрайник на корпуса на двигателя, екраниращата обвивка автоматично
се заземява.
Шумоустойчивост: Шумът излъчен от един кабел за честотни
инвертори е пропорционален на енергията на променливотоковите
съставки, които протичат по него,
а така също и на неговата дължина.
По-големи токове и/или по-голяма
дължина водят до по-високи нива на
излъчения шум. Чрез подходящо екраниране на кабела за честотни инвертори шумът може да се потиска.
Ниска диелектрична константа:
Важна характеристика на кабелната
изолация е нейната диелектрична
константа или относителната й
диелектрична проницаемост. Диелектричната константа трябва да е с
ниска стойност, ако се изисква кабелът да има нисък капацитет и
вследствие на това да се минимизи-

41

електроапаратура
ра отразената вълна на напрежението от двигателя
обратно към честотния преобразувател. Екранирането,
разбира се, допринася за потискането на шума, но и
изолацията от омрежен полиетилен (XLPE) със своята
ниска диелектрична константа също спомага за това.
Изолация с ниска диелектрична константа като тази
от XLPE фактически намалява съхранената енергия в
кабела и по този начин увеличава критичните разстояния за разпространение на пълни (2x) отразени вълни
на напрежението. В резултат на това при изолация с
ниска диелектрична константа, например от омрежен
полиетилен, е възможна по-дълга дължина на кабела.
Поглъщане на отразената вълна на напрежението: Ако видът на кабела не е точно подбран, отразените вълни, породени от несъгласуване между импедансите на кабела и на двигателя, може да доведе до проблеми при използването на честотен инвертор. Доколко
значителни ще са тези проблеми зависи от: дължината
на кабела; времето на нарастване при ШИМ на носещата, подавана от инвертора; напрежението на инвертора и степента на несъгласуваност между импедансите на двигателя и на кабела. Изолацията от омрежен
полиетилен – материал с висока стойност на импулсното пробивно напрежение – намалява риска от откази
поради влиянието на отразените вълни и на резки пикове в напрежението. Той е много по-устойчив от PVC
(кабели с изолация от поливинилхлорид не се препоръчват за използване в системите с честотен инвертор).
Малък риск от коронен разряд: Изолацията от XLPE
намалява и вероятността от възникване на коронен
разряд в кабела или в двигателя. Напрежението на възникване на коронен разряд е това напрежение, при което
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въздушната междина между два проводника в кабела или
между две намотки в двигателя се пробива от електрическа дъга. При коронния разряд се развиват изключително високи температури. Ако изолацията на кабела е от
термопластичен материал (напр. PVC), това явление
може да доведе до пълно изгаряне на кабела или до късо
съединение поради постепенното разтапяне на изолацията в отделни участъци. И обратно, генерираната топлина от коронния разряд води до образуването на термоизолиращ овъглен слой по повърхността на изолацията от XLPE, което предотвратява по-нататъшната й
деградация.
Правилно бондиране: Бондирането е понятие, което
описва как точно компонентите в една заземителна
система се свързват физически или присъединяват един
към друг, за да формират заедно единна електрическа
верига. По отношение на един кабел за честотен инвертор това конкретно означава доколко надеждно екраниращата обвивка и заземителните проводници са свързани към корпуса на двигателя или на преобразувателя и, в
крайна сметка, към потенциала на заземяване. Кабелите
за честотни инвертори изпълняват функцията си найдобре, когато заземителни проводници и екрани са
свързани само към двигателя и преобразувателя без
междинно заземяване. Такива точки на междинно бондиране могат да се превърнат в „точки за отскок“ на
токовия шум, който иначе може да се улови от добре
конструираното заземяване и екраниране вътре в кабела за честотни инвертори.

Избор на кабел за честотни инвертори
Не съществува организация, която да определя дали
един кабел е подходящ за работа с честотен инвертор
или не, както не съществуват и стандарти за конкретните кабели, които могат да се използват за честотни
инвертори. Някои производители наричат „кабели за
честотни инвертори“ висококапацитивни кабели с изолация от PVC/найлон с пробивно напрежение 600 V и
предвидени да се полагат върху открити носещи конструкции, на които те просто са добавили екранираща
обвивка. Като цяло обаче на този пазар се предлагат
кабели с качествена изолация от XLPE и с многообразие
от екраниращи обвивки, които надеждно потискат излъчването на шум и успешно издържат електростатични натоварвания, породени от отразените вълни на
напрежението. Отделно, продуктите на пазара на кабели за честотни инвертори са обособени в два отделни
сегмента – кабели по стандартите в строителството
и кабели с повишени работни характеристики. Разликата между тези два сегмента се дължи на редица фактори и свойства:
Материал на проводника: В кабелите за честотни
инвертори с повишени работни характеристики се влагат проводници, изработени от голям брой калайдисани
проводници, докато при тези, изработени по стандартите в строителството, проводниците се състоят от
7 или 19 проводника от чиста мед. В резултат на това,
кабелите с повишени работни характеристики са погъвкави, с по-висока термична устойчивост в точките
на свързване, а поради това, че сумарната им проводяща
повърхност е от 4 до 8 пъти по-голяма, те са много попредпочитани с оглед подаването на високочестотните съставки от изхода на преобразувателя.
Изолация: Кабелите за честотни инвертори по
стандартите в строителството обикновено са с
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изолация от XLPE, което, от гледна точка на надеждността на изолацията, винаги е достатъчно. Но
те са направени така, че да съответстват на изискванията за минимална дебелина на стените
съгласно стандарта UL1277 (кабели полагани върху открити носещи
конструкции). От друга страна,
кабелите за честотни инвертори
с повишени работни характеристики често са такива, че при тяхното използване значително се превишават ограниченията за минимална дебелина на стените, но
тъкмо благодарение на това капацитетът им драстично спада и се
увеличава допустимата им дължина.
Заземяване и екраниране: Това е
област, в която има значителни различия между кабелите. Обикновено
в кабелите по стандартите в строителството се използва една спирално навита медна лента, която
контактува с три отделни заземителни проводника и всички те формират една точка на заземяване в
съответствие с минималните изисквания на нормативните документи
за електрообзавеждане. Тенденцията в кабелите за честотни инвертори с повишени работни характеристики е да се влага значително
повече мед в заземителните компоненти, като целта е възможно найдобре да се обират и потискат
токовете на несиметрия. Четирипроводните кабели с повишени работни характеристики, с фолирана
оплетка и с тежки дренажни проводници, могат да бъдат със заземител-
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ни и екраниращи компоненти, в които е вложена доста повече мед,
отколкото в захранващите проводници по фазите. Многото мед в заземителния контур осигурява
възможно най-ниския заземителен
импеданс и най-ниско ниво на излъчени смущения поради токовете на несиметрия.
Колкото повече размерите на кабелите се увеличават, толкова повече намалява нуждата от влагането на много мед в заземителния
контур. Отношението между това
количество мед и медта за захранващите фазни проводници може постепенно да се намалява с увеличаване размерите на кабела, като при
това неговите работни характеристики се запазват. Тъй като нуждата от съдържание на мед намалява с
увеличаването на размера на кабела,
може да се премине към друга конструкция, по която той да се изработва, а именно – с двойна медна лента
(за максимална повърхнина и подобрени високочестотни характеристики) и симетрично разположени голи
медни заземителни проводници. Сред
производителите на кабели за честотни инвертори има различни мнения, но дадени изследвания показват,
че предимствата на симетричната
конструкция за потискане на генерираните токове в заземителния контур започват да се проявяват за
двигатели с мощност над 50 к.с. при
много голяма дължина на кабелите
към тях. Обикновено тези предимства придобиват съществено значение при двигатели с мощност над
100 к.с.

Избиране на кабели с
възможно най-нисък
импеданс
Инженерите трябва да избират
кабели за честотни инвертори, които са с възможно най-нисък импеданс.
Това се прави по две основни причини. Първо, когато импедансът на
проводника е по-нисък, от честотния
инвертор към двигателя може да се
прехвърли много повече енергия, която да извърши полезна работа при
съвсем малки количества енергия в
отразените вълни. От друга страна
обаче, ако има значително несъгласуване между импедансите на кабела и
на двигателя, то ще се генерират
вредни отразени вълни на напрежението и ще се губи енергия.
Когато заземителният контур е
с възможно най-нисък импеданс (т. е.
такъв, в който заземителните медни проводници и екраниращата медна обвивка са с голямо напречно сечение), тогава земното съпротивление от единия до другия край на кабела ще бъде ниско, което ще намали токовете на несиметрия. И обратно, при заземителни/екраниращи
компоненти с по-малки размери това
съпротивление ще е по-високо и вероятността да се появи потенциална разлика между двигателя и преобразувателя става по-голяма. Такава
потенциална разлика води до протичане на токове през заземителния
контур. Възможно е да се мине и само
с един заземителен проводник с малко сечение, но ако има утечки, това
може да окаже негативно влияние
върху други устройства или комуникационни мрежи наблизо.
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3D машинно
зрение
С

ред най-актуалните тенденции
в сферата на машинното зрение са
системите за 3D автоматизирана
визуална инспекция. Тези технологии
разполагат с усъвършенствани алгоритми и софтуерни инструменти,
които могат да измерват и обработват визуална информация в три
измерения.
Масово използваните системи за
машинно зрение в индустриалното
производство са двуизмерни. Те извличат визуални данни от заснетите 2D изображения, които обозначават точната позиция на даден
обект в двуизмерна координатна
система, например местоположението на даден продукт върху лентовия транспортьор в производствената линия. Тази технология е достатъчно ефективна за приложения,
в които типът и размерите на инспектираните изделия са известни,
както и когато височината на обектите е фиксирана. В сценарий, при
който по един и същи конвейер се
транспортират изделия с различна
височина, които биват инспектирани от камерата за визуална инспекция, е възможно системата за машинно зрение да се затрудни и да
допусне грешка. 3D системите, от
друга страна, могат да екстраполират позицията на даден пиксел, не
само по X и Y осите, но и по Z.

Възможности на
технологията
3D машинното зрение може да
бъде базирано на широк набор от
техники, включително: стерео зрение, т. нар. точкови облаци, 3D триангулация и др. Стерео машинното
зрение функционира на същия принцип като човешкия мозък, обработващ визуалната информация от двете очи. Разликата в изображенията,
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породена от различното местоположение на очите, се използва от
мозъка при преценяването на разстояния и дава перспектива на зрението ни. Триизмерното стерео
машинно зрение използва две камери по сходен начин. Софтуерът разчита и двете изображения и може
да сравни разликите между тях. Ако
камерите са калибрирани така, че
относителната позиция на всяка
камера да е известна, то вертикалното положение (по оста Z) на даден обект може да бъде измерено.
По отношение на продължителността на изчислителните операции,
3D данните отнемат повече време
за обработка от измерването на
координати по осите X и Y. Но с
мощните многоядрени процесори,
които се интегрират във все повече индустриални компютърно-базирани системи, 3D машинното зрение вече не е ограничено от времето за обработка. Това означава, че
дори т. нар. real time системи (извършващи инспекция в реално време)
могат да бъдат оборудвани с тех-

нология за триизмерна визуална инспекция.

Пасивни и активни
техники за осветяване
Сред практическите ползи от
технологията за 3D машинно зрение
е възможността за внедряването й
в системи за триизмерно направляване на роботи (3D robot guidance
systems). Използвайки първоначалните данни за известни размери на
даден продукт върху конвейерна лента, системата за 3D насочване на
робота ще може да разпознава и
варианти на продукта, дори когато
типът и размерът им не са известни. Използвайки високотехнологична
система за триизмерна автоматизирана визуална инспекция, роботът
може да получава не само данни по
осите X, Y и Z, но и съответните
ъгли на завъртане, наклон и рискаене на всеки пиксел в комбинираното
изображение.
В приложения като роботизирано
изваждане на произволни предмети
от контейнер (robotic bin picking),
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проследяване на обекти и профилиране на продукти, са необходими усъвършенствани системи за машинно
зрение, които разполагат с възможности за генериране на триизмерни
визуални данни. За да се постигне
тази функционалност, могат да
бъдат прилагани както т. нар. пасивни, така и активни техники за осветяване на обекта. Пасивните 3D
технологии, например системите
със стерео камери, обикновено се
нуждаят само от обикновено осветление. Активните технологии, включително системите със структурирана лазерна светлина (structured
laser light) и базираните на проектирани светлинни модели системи
(projected pattern-based lighting
systems), използват външни светлоизточници за осветяване на инспектирания обект. Колкото по-малко
отчетливи са характеристиките на
даден обект, толкова по-неточна е
системата за машинно зрение при
използването на пасивно осветяване. Активното осветяване също
може да стане причина за неточности в измерванията, особено когато
е необходимо да се заснемат ръбове
на обекти с неравна повърхност и
несъвършена текстура.
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Системи с пасивно
осветяване и стерео
камери
Сред най-популярните пасивни 3D
технологии за машинно зрение са
системите, базирани на техники за
стерео инспекция. При тях две камери се използват за заснемане на
две отделни изображения на дадена
сцена или обект от два различни
ъгъла. Местоположението и оптичните параметри на всяка камера е
необходимо да бъдат калибрирани
така, че да е възможно прилагането
на триангулационни методи за определяне на съответствието между пикселите във всяко изображение.
Така относителната дълбочина на
дадени точки в сцената може да
бъде изчислена на база на следната
зависимост: дълбочината на всяка
точка е обратнопропорционална на
разликата в разстоянието между
съответните точки и камерите,
които ги заснемат. Това отношение
може да се използва за генериране
на карта на несъответствията
между двете изображения, която
съдържа 3D визуална информация.
Тъй като за целта е необходимо
изключително точно калибриране на
позиционните и оптичните пара-

метри на две отделни камери, в
много приложения се използват
двойки камери, които са предварително калибрирани. Стойностите
на несъответствията, получени от
двойките стерео изображения, са
директно пропорционални на разстоянието, на което се намират камерите една от друга, и обратнопропорционални на разстоянието от
обекта до двете камери. Поради
това при интегрираните стерео
системи не може да се постигне
подобряване на точността при регистриране на несъответствията
чрез раздалечаване на камерите
една от друга, а само чрез придвижване на системата от камери поблизо към инспектирания обект.

Системи със стерео
движение на една камера
Макар в повечето роботизирани
приложения за машинно зрение да се
използват именно калибрирани системи с две камери, е възможно постигането на сходни резултати и
посредством технологии с една камера. При т. нар. motion stereo системи една-единствена камера се
монтира на робот и заснема изображения от две или повече точки в
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Тази техника се използва от много производители, като в софтуерните пакети към индустриалните
системи за 3D машинно зрение все
по-често се интегрират функции за
самообучение, които автоматично
придвижват робота и камерата
през множество различни позиции за
заснемане, докато измерва характеристиките на инспектираните
обекти. Данните могат да се използват, за да се осигури информация
за местоположението и ориентацията, без да е необходимо да се разучават и използват предварително
заредени CAD модели за данни на
изделието. Такива технологии за
стерео движение могат да бъдат
прилагани при мобилните роботи.
За изчисляване местоположението
на целевия обект се използва мобилен робот, оборудван с една камера.
Лесният за използване интерфейс
контролира действията на робота
и визуализира записаната информация.

Системи за разпознаване
на форма чрез анализ на
светлосенки
Докато повечето пасивни системи за триизмерни изображения изискват само регулярно осветление,
някои по-сложни методи, като технологиите за разпознаване на формата на обекта чрез анализ на светлосенките, налагат използването на
контролирано осветление за извличане на 3D информация от 2D изображения. За разлика от компютърната графика, където повърхностната
геометрия на триизмерните изображения на многоъгълници се възпроизвежда чрез компютърно генерирано
осветление и симулирана повърхностна отразяваща способност, техниката за разпознаване на форма чрез
анализ на светлосенките има за цел
да генерира повърхностната геометрия на даден обект въз основа
на 2D карта, изобразяваща интензитета на отразената светлина в
изображението.
пространството. Така базовата линия между тези точки може да бъде
значително по-голяма в сравнение
със системите с две камери и точността при регистриране на
несъответствия да бъде повишена.
Тези системи обаче изискват всякакви грешки при позиционирането на
камерите да бъдат сведени до минимум, тъй като това може да повлияе негативно на точността на
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получените 3D данни.
Преди няколко години бе демонстрирано как може да се получи 3D
информация чрез използването на
една-единствена камера, монтирана
на 7-осен робот. Компютърна система бе използвана за намиране на случайно разхвърляни части, които да
бъдат взети и поставени на точното им местоположение в преса или
металообработваща машина.

Системи от камера и
източник на
структурирана светлина
При някои активни системи за
триизмерно машинно зрение се използва собствен източник на осветяване, обикновено лазер. Този подход може да бъде особено полезен,
когато трябва да бъдат инспектирани гладки безцветни обекти. Лазерният източник, използван в та-
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кива системи, често използва структурирана лазерна
светлина или двуизмерна лазерна мрежа. За генерирането на 3D изображение посредством структурирана
светлина се използва камера за запис на проектирания
кохерентен лазерен лъч, отразен от повърхността на
обекта. Тъй като геометрията на позициите на камерата и лазера е известна, координатите на проектирания лазерен лъч могат да бъдат изчислени чрез триангулация. Тъй като системата от камера и лазер се
движи през зрителното поле на обекта, координатите
X, Y и Z се измерват и използват за генериране на точков облак, който представлява външната повърхност
на обекта. Този точков облак може да се проектира
върху равнина, за да се получи дълбочинна 2D карта, в
която стойностите на интензитета на светлината
са заместени с данни за дълбочината на изображението.
Подобно на пасивните стерео-базирани системи, лазерът и камерата, използвани в структурните осветителни системи, могат да бъдат конфигурирани отделно или закупени като предварително калибрирана
система. На пазара се предлагат унифицирани лазери,
които да генерират необходимата структурирана лазерна светлина, достъпни във варианти с различни
дължини на вълните и ширини на лазерния лъч. Отразената лазерна светлина се заснема чрез CCD или CMOSбазирана камера. Въпреки че всяка такава камера може
да се използва за заснемане на отразената лазерна
светлина, често е необходимо да се избере модел с
висок динамичен диапазон, тъй като светлината понякога варира значително по отношение на контраста.
Поради тази причина в такива приложения често се из-

ползват камери с динамичен обхват.
В системи с една камера и един източник на структурирана лазерна светлина, ако някоя точка от обекта е
затъмнена по отношение на светлоизточника или на
камерата, ще бъде изобразен непълен профил на обекта.
В такива случаи е препоръчително да се използват множество източници на светлина и камери.
За да поддържат подобна функционалност, софтуерните пакети, използвани в съвременните системи за 3D
машинно зрение, позволяват на разработчиците да конфигурират заснемането на 3D изображения чрез две
лазерни линии и една камера.
В такава конфигурация софтуерът калибрира системата, генерира точков облак от всяка лазерна линия и
обединява данните от изображението в едно комбинирано изображение.

Системи за визуализиране на текстура
Подобно на системите за 3D машинно зрение, базирани на структурирана светлина, системите за визуализация на текстура са подходящи за приложения, в
които се инспектират негладки обекти с различни
повърхностни особености. При инспекция върху обекта
се проектират шаблони посредством лазерен или LEDбазиран проектор, а отразената светлина се заснема
от система със стерео камери. Възможна е инспекцията на обекти с текстура, наподобяваща или изобразяваща кръстчета или хиксчета, точки, кръгове, квадрати, различни симетрични точкови матрици, множествени линии и матрици със случайни точки. При избора на генератор на шаблони се подбира този, който
осигурява най-добро съответствие между характеристиките на двете стерео изображения, заснети от
камерите.
Като вариация на техниката за осветяване със структурирана светлина се използват цифрови системи за
вълнообразно изкривяване на вертикалните елементи на
изображение (digital fringe projection systems). Te прожектират серия от фазово изместени синусоидални шарки
върху обекта – задача, често изпълнявана посредством
проектор за цифрова светлина (DLP). Изкривените отразени шарки на проектирания модел, които са с различни фазови характеристики, се заснемат от камера. Алгоритъм за възстановяване и разгъване на фазата може
да бъде използван за генериране на абсолютна фазова
карта на обекта, която позволява конвертиране в триизмерен точков облак, представляващ повърхностната
структура на обекта.

TOF (time of flight) техники
Т. нар. TOF (time of flight) техники са алтернативна на
стерео машинното зрение технология, която може да
бъде използвана за генериране на дълбочинни 3D изображения на обекти. TOF системите осветяват обектите
с модулиран източник на светлина и след това измерват фазовото отместване между осветяването и отражението, за да определят разстоянието. Най-често
обектът се осветява от светлоизточник с импулсен
режим или с непрекъсната вълна. След това се използват различни методи за определяне на фазовото отместване. При системите, базирани на импулсна техника,
светлинните импулси, отразени от обектите, се улавят от CMOS с резолюция 1280 x 1024, а информацията
за отстоянията се изчислява. Едновременно с това се
заснема изображение на сцената, което позволява на
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автоматизация
системата да получи информация за
разстоянието между точките и интензитета на отразената светлина.
Изборът на система за 3D машинно зрение зависи от изделията, които трябва да бъдат инспектирани.
Лазерните TOF-базирани системи се
използват най-често за локализиране на отдалечени обекти, докато
системите за стерео заснемане на
изображения могат да бъдат по-подходящи за изобразяване на обекти с
висок контраст.

3D машинно зрение в
производството
Много производствени приложения, включващи машинна обработка
на детайли, полиране, монтаж и др.,
изискват дефинирането на типа и
размера на обектите, с които се
манипулира. При роботизираните
системи за изваждане на детайли за
машинна обработка от контейнери
обикновено е необходима една заготовка на производствен цикъл.
Типът и размерът на частта са известни (обикновено от CAD модела).
Макар в такива приложения типично да не е необходима бърза инспекция на детайлите, обикновено е нужна висока прецизност при определянето на пространствената ориентация на детайла, за да е възможно
правилното му поставяне в машината. В асемблиращите линии, където компонентите са добре дефинирани и подлежат на стриктен контрол, изискванията към системата
за машинно зрение, чрез която се
осъществява автоматизираната
визуална инспекция, са свързани как-
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то с голяма прецизност, така и с
висока скорост. За такива приложения 3D системите за машинно зрение са отлично решение.
В складовете и дистрибуционните центрове размерите на обектите, които се изваждат от палета
(депалетизират) или се разтоварват
от транспортни превозни средства,
може да не са напълно известни. Системата за 3D машинно зрение
трябва да е в състояние да предвиди целия диапазон от възможни размери на обектите, които ще се инспектират.
В много други сфери на производството типът и размерите на обектите (продукти, компоненти, детайли), с които се борави в едни и

същи системи и приложения, се различават значително. Технологията
за машинна инспекция в такива случаи трябва да може се справи с голямо разнообразие от форми и размери и понякога с огромен брой обекти. В тези приложения по-често е
необходима висока скорост на инспекция, за сметка на по-малка прецизност. Дали обектът се движи (обикновено на конвейерна лента) или е
неподвижен е друг важен фактор при
избора на система за машинно виждане. В зависимост от потребностите може да се заложи на персонализирано решение, адаптирано към параметрите на приложението или да
се потърси по-универсална система,
предлагаща повече гъвкавост.
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Ролкови танкети
за металорежещи
машини
Т

ъркалящите направляващи, към
които се причисляват ролковите
танкети, се разполагат с търкалящи тела, разделящи подвижния орган
от базовия. В практиката са се утвърдили два вида търкалящи тела ролки и сачми, което позволява тези
направляващи да образуват две групи - търкалящи направляващи с ролки и търкалящи направляващи със сачми. Предимствата на търкалящите
направляващи в сравнение с плъзгащите направляващи със смесено триене са следните:
l много по-малка стойност на задвижващата сила при търкаляне в
сравнение със задвижващата сила
при плъзгане, което е свързано с многократно по-малкия коефициент на
триене при търкаляне от коефициента на триене при плъзгане;
l плавен и спокоен ход благодарение
на практическото отсъствие на
стик-слип ефект (вибрации от неравномерно плъзгане);
l възможност за отработване на
много малки премествания и движение с много малки подавателни скорости, което се дължи на практически незначимата разлика между коефициентите на триене при покой и
при движение;
l точно позициониране, което е резултат от отсъствието на фрикционни автотрептения, възможността за отработване на много малки
премествания и възможността за
движение при малки скорости;
l възможност за движение с особено високи скорости и ускорения, обус-
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ловена от малката сила на триене и
практически отсъстващото й нарастване с увеличаване на скоростта
на движение;
l висока стабилност, която се дължи
на възможността за елиминиране на
характерната за плъзгащите направляващи хлабина и за създаване на
предварителна стегнатост;
l висока точност при реверсиране
на движение повишено съпротивление при възприемането на знакопроменливи натоварвания, благодарение
на отсъствието на хлабина;
l голяма носеща способност благодарение на малката сила на триене;
l голяма трайност, т. е. търкалящите направляващи са със значително
повишен експлоатационен ресурс;
l простота на монтажа и експлоатационното обслужване при редица
конструктивни изпълнения.
Недостатъците на търкалящите
направляващи се състоят в следното:
l слабо демпфиране, което означава,
че направляващите не могат да гасят постъпващите в зоната на контакта вибрации и ги предават по
нататък; при движение самите направляващи могат да генерират собствени вибрации;
l повишена чувствителност към
замърсяване;
l висока цена, която в редица случаи
е съществен фактор, ограничаващ
използването им.

Класификация на найчесто използваните
търкалящи направляващи
Сред най-често използваните в
металорежещите машини с ЦПУ

търкалящи възли за направляващи са
линейните направляващи с профилни
релсови шини, върху които се движат търкалящи възли във вид на колички. Търкалящите тела в количките могат да бъдат ролки или сачми.
Този вид направляващи се използва
масово в съвременните машини с
ЦПУ. Количките заедно с направляващите образуват едно комплектно
изделие, което се доставя от специализирана фирма-производител с фабрично настройване на предварителната стегнатост.
На второ място са ролковите
танкети, които се движат по призматични направляващи. Танкетите
са комплектно изделие, което изигра значителна роля през втората
половина на 1970-те и първата половина на 1980-те години за подобряване на експлоатационните характеристики на металорежещите машини с ЦПУ. Днес те почти изцяло са
изместени от линейните направляващи с профилни релсови шини, но се
срещат при по-старите машини,
използват се при ремонта на направляващите им. Танкети се влагат при
някои нискобюджетни машини предвид по-ниската им стойност в сравнение с профилните релсови направляващи.
На трето място са различни втулки за цилиндрични направляващи с
циркулация на сачмите, търкалящи
възли без циркулация с кръстосани
ролки и ролкови и иглени търкалящи
възли без циркулация. Използват се
предимно при машини малък типоразмер или при такива, при които няма
големи експлоатационни натоварва-
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ния като шлифовъчните, електроерозийните. Най-честата им употреба е при реализацията на спомагателните движения - при автоматичната смяна на инструментите и заготовките, при роботи, манипулатори и др.

Принципно устройство на
ролковите танкети
Принципното устройство на
танкетата е показано на фиг. 1. В
тялото 2 и челните планки 1 и 5 е
оформен канал, в който се движи
циркулиращият пакет търкалящи
тела. Циркулиращият пакет се
състои от търкалящите тела 3 и
сепаратора 4, който ги разделя.
Като търкалящи тела се използват
ролки, по които се осъществява
контактът между танкетата и
направляващата. При движение на
танкетата по направляващата циркулиращият пакет също извършва
движение в канала на тялото, като
скоростта на движение на пакета
е пропорционална на скоростта на
движение на танкетата. При смяна
на посоката на движение на танкетата се сменя и посоката на циркулация. Всяко едно движение на танкетата, колкото и малко да е то,
предизвиква пропорционално циркулационно движение на пакета. При
прилагане към танкетата на експлоатационното натоварване F, товарът се носи от тези ролки, които в момента се намират в зоната
на работния канал. След като излязат от него, те навлизат във
възвратния канал, в който върху тях
натоварването F не действа. При
движение на танкетата всяка отделно взета ролка циклично редува
преминаването си през работния
канал, възвратния канал, отново
през работния и т. н.
Сепараторът има следното предназначение:
l Да разделя търкалящите се тела
едно от друго за да се избегнат ударите между тях и триенето на ролките една в друга. По този начин се
намалява съпротивлението при движение на танкетата и шумът от
движението на циркулиращия пакет.
l Да поддържа надлъжните оси на
ролките винаги успоредни една на
друга. Така се избягва прекосяването
на ролките, което би могло до доведе до заклинването им.
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Фиг. 1. Принципно устройство на танкета с ролки

Триене в танкетата
Триенето в танкетата може да
се раздели на триене в работния
канал и триене във възвратния канал.
Триенето в работния канал е определящо за формирането на силата
на триене при работа на танкетата. Тъй като контактът между ролката е едновременно с направляващата и работния канал, силата на
триене е равнодействаща на силите на триене, възникващи в тези
контакти. За намаляване на силите
на триене в работния канал към танкетите и направляващите се поставят следните изисквания:
l Намаляване на триенето при
търкаляне и плъзгането между ролката и работните повърхнини на
направляващата и работния канал.
Това триене е толкова по-голямо,
колкото по-голяма е контактната
деформация. Поради това материалите, от които се изработват ролките, работния канал и направляващата, трябва да са с голям модул на
еластичност, висока твърдост (HRC
58...62) и малка грапавост.
l Намаляване на триенето между
ролката и сепаратора. Сепараторът
се изготвя от полимерен материал
с антифрикционни свойства.
l Намаляване на вътрешното триене на мажещото вещество. При движението си ролката „гази“ мажещото вещество и колкото по-голям е
вискозитетът на маслото и класът
на работната пенетрация на консистентната смазка, толкова по-голямо е вътрешното триене. Съпротивлението нараства и при увеличаване на количеството на мажещото

вещество. Недопускането в контактната зона на големи количества
мажещо вещество се постига чрез
различни начини, като централизираното импулсно мазане, дозирано мазане с маслени резервоари, със самомазане чрез носещи маслото порести материали и др.

Триене във възвратния
канал
Триенето във възвратния канал
създава своя компонента на силата
на триене, която придобива осезаемо значение при движение с високи
скорости. За намаляване на тази сила
често повърхнините на възвратния
канал се покриват с антифрикционни материали.
Възвратният канал е съставен от
един праволинеен и два дъгови участъка. Критични моменти в работата на танкетите са влизането и
движението на ролките в дъговия
участък.
При влизането на ролката в дъговия участък възниква микроудар, който забавя за определен момент движението на потока, след това скоростта се възстановява и пада отново при удара на следващата ролка;
навлизането на ролките в дъговия
участък на възвратния канал създава условия за неравномерно движение
на потока ролки, а оттук- и на танкетата. Следователно, микроударите се отразяват негативно върху
плавността и безшумността на
работата на танкетата.
Движението в дъговия участък се
съпровожда от нараснал натиск на
ролките върху стените на възврат-

юни 2017

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

Фиг. 2. Общ вид на танкета

ния канал, което води до повишаване на силата на триене и, съответно- до повишаване на съпротивлението
при движение.
Производителите на танкети отделят особено внимание на конструкцията на дъговия участък на възвратния канал. Утвърдено в практиката решение е дъговите
участъци да се изнесат в два отделни конструктивни
елемента - челните планки 1 и 5 (фиг. 1), в която е развита геометрията на дъговия сектор от възвратния канал.

Общи вид и схеми на монтиране на
танкетите
На фиг. 2 е показан общият вид на танкета, на който се вижда циркулиращият пакет, съставен от комплекта ролки и сепаратора. За защитаване на търкалящите тела от твърди и течни замърсители, от двете
челни страни на тялото са монтирани чистачи, изработени обикновено от пластмаса с антифрикционни
свойства, притежаваща достатъчна механична якост
и гъвкавост.
Чистачите са монтирани така, че при работа на
танкетата те се притискат към направляващата с
фабрично определена сила, деформират се при това,
което осигурява плътното им прилягане към работната
повърхнина на направляващата. Това повишава способността им да почистват направляващата от различни
твърди и течни замърсители и да не допускат проникването им в зоната на контакта. Това има и негативна
страна, тъй като при плъзгането на чистачите по направляващата се формира още една сила на триене. Тази
сила може да се окаже достатъчно голяма, за да ограничи скоростния обхват на танкетата.

Предварителна стегнатост
Тъй като съпротивлението при триене, наблюдавано
при търкалящите направляващи, е много по-малко, отколкото при плъзгащите, направляващите с танкети
дават възможност за постигане на предварителна стегнатост. Предварителната стегнатост не само отстранява хлабината, тя създава условия за значително повишаване на статичната стабилност в контакта. Постигането на предварителната стегнатост се състои в
притискането към направляващата на две срещулежащи танкети с дадена сила на предварителната стегна-
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тост. За целта разстоянието между търкалящите тела на двете срещуположни танкети се настройва
спрямо размера на направляващата
така, че да се изпълни неравенството.
Факт е, че колкото по-голяма е
силата на предварителната стегнатост, толкова по-висока е стабилността. Но в същото време, с нарастването на силата се повишава нормалният натиск върху направляващите и танкетите, който увеличава силата на триене; нараства и натоварването върху търкалящите тела и работния канал на танкетата, което
намалява трайността й - интензифицира се износването на направляващите. Изборът на големината на предварителната стегнатост е важен
въпрос за работното поведение на
танкетите. Препоръчително е той
да се извършва в сътрудничество с
производителя им.

Методи и средства за
постигане на
предварителна
стегнатост
Дистанционната планка се обра-
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ботва (шлифова се) до съответния
размер. Подвижният орган се разполага върху направляващите, като от
него предварително се демонтира
затварящата планка с първата танкета. Следва повторно монтиране
на затварящата планка заедно с дистанционната планка и втората
танкета. При затягане на затварящата планка с винт се получава необходимата стегнатост.
Този метод за постигане на предварителна стегнатост обаче е
свързан с разход на време и висококвалифициран труд, въпреки привидната си простота. Това е наложило
приложението на друг начин за постигане на предварителната стегнатост, при който отпада необходимостта от точни измервания на
размери, изчисления, обработване на
дистанционна планка по изчислителен размер, допълнителни монтажни
операции. При него вместо дистанционна планка се използва регулиращ
клин.
Регулиращият клин се доставя по
поръчка заедно с танкетите.
Състои се от два елемента, като
единият се закрепва към затваряща-

та планка, а другият - към танкетата. Помежду си те се съединяват
по наклонена повърхнина. Това съединение е подвижно само при извършване на регулиране ръчно с помощта на регулиращите и застопоряващите винтове. При регулиране
се променя (в даден конструктивен
диапазон) размерът на клина и танкетата може да се приближава или
отдалечава от направляващата.
При това двете присъединителни
повърхнини остават винаги успоредни една на друга и на първоначалното си положение.
Постигането на необходимата
стегнатост е рационално да се извършва с използване на специализирано хидравлично приспособление за
натоварване. То се състои от хидравличен цилиндър и помпа с ръчно
нагнетяване на масло към него. Хидравличният цилиндър се поставя на
мястото на танкетата. Чрез помпата ръчно се подава масло под налягане докато динамометърът не
покаже предвидената стойност на
предварителната стегнатост. В
този момент се снема показанието
на измервателния часовник, отчи-
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Фиг. 3. Монтиране на призматичните планки на направляващите: а - установяване на планките към тялото; б - шлифоване на
комплекта планки

тащ еластичната деформация на затварящата планка
под действието на силата, създавана от цилиндъра. На
мястото на хидравличния цилиндър се монтира танкетата и клинът се регулира до момента, в който измервателният часовник покаже съответната стойност.
В това положение е постигната желаната сила на предварителна стегнатост и регулиращият клин се застопорява.
Двата начина за постигане на предварителна стегнатост - с планка и клин - имат свои предимства и недостатъци. Предимството на дистанционната планка
се състои в това, че предполага използване на обичайни за цеха измервателни и технологични средства, но
недостатъците се изразяват в необходимостта от
множество измервания, изчисления и монтажно-демонтажни операции. Предимството на използването на регулиращия клин и хидронатоварващото устройство е
по-голямата степен на достоверност на постиганата
стегнатост, защото се отчитат деформациите не
само на танкетите (както е при дистанционната планка), но и на други елементи на подвижния орган (затварящата планка). Недостатък е високата цена както на
регулиращия клин, така и на специализираното хидравлично приспособление за натоварване. Целесъобразно е
да се изтъкне още един недостатък на регулиращия
клин. При експлоатация на машината в цехови условия
са възможни нерегламентирани или неквалифицирани
намеси в настройката, което се отразява негативно
върху работата на направляващите, докато при дистанционната планка това практически е невъзможно.

ти от няколко еднообразни планки, предварително подложени на циментация и закаляване до твърдост HRC
58...62 (фиг. 3б), които се разполагат в специално изработените присъединителни повърхнини на тялото,
притежаващи базиращи бортове и се закрепват към
тялото с винтове (фиг. 3а). За да се предотврати саморазхлабването винтовете се залепват. Отворите
за главите на винтовете се запълват с подходяща
пластмаса. В някои случаи се предпочита щифтоване
на планките. По-нататък комплектите планки се шлифоват за постигане на необходимата геометрия, размери и грапавост (фиг.3б).
Статията е разработена по материали
на доц. д-р инж. Пламен Угринов

Монтиране на планките на
направляващите
Направляващите, по които се движат танкетите,
в началния период на развитие бяха изработвани от
материала на тялото, най-често сив чугун. Но при
чугуна допустимото натоварване върху една ролка е
приблизително 20 пъти по-малко, отколкото при закалената стомана. От това следва, че за осигуряване на
висока носеща способност и предварителна стегнатост танкетите трябва да се преместват не по
повърхнината на тялото, а по специални закалени
стоманени шини. С течение на годините се утвърдиха призматичните направляващи с правоъгълно напречно сечение, изработени от легирана стомана. За постигане на необходимата дължина се правят комплек-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юни 2017

55

машини

Роботизирани
заваръчни
системи
Р

оботизираното заваряване се
състои в използването на механизирани програмируеми системи и инструменти (роботи), които напълно
автоматизират процеса, като извършват самото заваряване и боравят с материалите и детайлите.
Автоматизираните заваръчни процеси от рода на електродъговото
заваряване (МИГ/МАГ) не са непременно еквивалентни на роботизираното заваряване, тъй като при тях
понякога човек подготвя материалите, които впоследствие се обработват.
Роботизираното заваряване обикновено е точково електросъпротивително или електродъгово и се прилага в масовото производство например в автомобилната индустрия.

История и развитие на
технологиите в областта
Роботизираното заваряване е
сравнително ново приложение на
роботите, които са въведени за
първи път в индустриалното производство през 60-те години на миналия век. Използването на роботизирани системи за заваряване започва
през 80-те години, когато в автомобилната индустрия намират приложение роботи за точково заваряване. От тогава броят на роботите и
приложенията им е нараснал значително. По-сериозният ръст обаче се
забавя главно от по-високите разходи за закупуване на роботизирано
заваръчно оборудване и произтичащото от това ограничение при използването им в серийното и масово производство. Множеството предимства на роботизираното заваряване го превръщат в предпочитана
от редица индустриални производители технология за увеличаване на
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точността, повторяемостта и производителността.

Устройство и
компоненти на
роботизираните
заваръчни системи
Роботизираното електродъгово
заваряване започва развитието си
съвсем наскоро, а вече обхваща около 20% от приложението на промишлени роботи по света. Основните
компоненти на роботите за електродъгово заваряване са манипулаторът (механичното устройство,
което осъществява движението на
робота) и контролерът, който изпълнява функцията на „мозък“. Конструкцията на тези системи може да
се категоризира в няколко често
срещани типа например SCARA (кинематична схема с успоредни вертикални оси на ротация) и роботи в
декартови координати. Роботът
може да заварява в предварително
програмирана позиция/траектория,
да бъде насочван от система за машинно зрение или да използва комби-

нация от двата метода.
Независимо от приложението,
повечето компоненти и функции са
общи за всички роботизирани системи. Управлението, комуникационните устройства, операторските интерфейси, сензорите, периферното
оборудване, оборудването за боравене с материалите и обработваните
детайли, фиксаторите, устройствата за безопасност и кабелните кутии са елементи, които намират
място в почти всички достъпни на
пазара конфигурации. Някои от системите за роботизирано заваряване, използвани в практиката, изискват и участие на персонал.

Управление, комуникация и
операторски интерфейс
Управлението, комуникационните
инструменти и компонентите на
операторския интерфейс в системите за автоматизация обикновено са
взаимно свързани. Системните управления са съставени от управлението на самия робот и други системни контролери като PLC (програми-
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руеми контролери) и персонални компютри. Управлението на робота контролира роботизираните инструменти и осигурява работните движения, докато системните контролери са логически. Те въвеждат и извеждат
данни за различни събития (например движение на детайли), осъществяват комуникацията с производствената
среда, събират системни данни и обезпечават човекомашинния интерфейс.
Функцията на системните контролери е да проверят
дали са спазени системните изисквания и да комуникират с управлението на робота, като асистират изпълнението на съответната програма. Функциите на операторския интерфейс включват възможността персоналът на фабриката да следи състоянието на системата отдалечено и са средство за въвеждане на всякакви
външни модификации на процесите. При програмиране
на операторския интерфейс се вземат предвид нивото
на участие на човека (оператора) в системата, възможността за оценка качеството на детайлите преди роботът да ги обработи и необходимата сигнализация,
когато системата изисква операторска намеса.

Контролер на заваръчния робот
В контролера на робота са съсредоточени всички
програмни и контролни функции. Там програмите се
трансформират във физически движения на робота. Този
компонент от системата обикновено се предлага заедно с робота.
Контролерът не бива да се бърка с обучаващото устройство. То разполага с интерфейс за запомняне на движения и за регистриране на работни точки и изпълнява
функцията на своеобразно дистанционно управление за

робота, като на практика е по-скоро входен интерфейс
за контролера. Повечето управления на роботи се предлагат в комплект с обучаващо устройство.

Енергиен източник, заваръчна горелка и
станция за почистване
Енергийният източник осигурява необходимата електрическа енергия, нужна за генериране на топлината,
която се използва за стопяване на метала в края на заваръчната горелка. Така става възможно сливането на
двата детайла. От заваръчния енергиен източник зависят: типът заваряване, който е възможно да се приложи,
видът на материала, който ще се заварява, както и
номиналната и приложимата мощност.
Заваръчният накрайник се избира в зависимост от
вида на избраната заваръчна техника. Всеки тип заваряване е свързан със специални изисквания и процедури.
За да е добра всяка следваща заварка, заваръчната
горелка или накрайник винаги трябва да е чиста. Станцията за почистването му е сред задължителните елементи в роботизираните заваръчни клетки. Експлоатирането на станциите се вгражда в програмата на робота, за да се гарантира, че горелките се почистват автоматизирано и правилно. За да се оптимизира времето за заваряване, най-често заваръчният накрайник се
почиства по време на смяна на детайлите.

Работна клетка
Заваряването е процес, свързан с определено ниво на
опасност, която произтича най-вече от генерирането
на искри, газове или дим в помещението. В индустриалните заваръчни приложения загражденията са много
полезни с оглед повишаване на сигурността и безопасността за персонала и оборудването. Заедно с тях се
инсталират и системи за поглъщане на вредните газове и предпазване на очите от искрите и заваръчната
светлина, така че процесът да не носи риск за работниците в останалите зони на цеха. Тъй като движенията,
свързани с работата на робота, представляват риск за
нараняване на персонала и повреждане на материалните
активи, е необходимо да се спазват съответните норми за безопасност на работните места. В тази насока
работните клетки за заваръчни роботи изпълняват двояка функция – осигуряват безопасността на роботите и
безопасността на заваръчния процес, предпазвайки работниците. Заграждението може да бъде изпълнено като
солидна, изцяло метална плоча вместо ограда, така че
светлината, димът и газовете да не могат да преминават през нея.
В клетките за заваряване с по-голяма дължина често
се използват линейни (декартови) оси. Те представляват
неподвижен компонент (профил) от клетката, а самият
робот се движи по оста. При добре проектирана система от линейни оси обхватът на робота и на заваръчната зона се разширява до всички страни на детайла.
Правилното проектиране на конфигурацията от линейни оси редуцира грешката, натрупана от движението
на робота, с оглед гарантиране на максимална прецизност при позиционирането на заваръчната горелка и
заваряването.

Пневматика, сензори и електрически
компоненти
Пневматичните компоненти от рода на клапани,
фитинги, въздушни филтри, сензори за налягане, регула-
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Електрически
компоненти и системи за
безопасност

тори, смазочни материали и филтри за смазочни вещества, както и
задвижващите механизми за инструменти и устройствата за закрепване на детайли са части от автоматизираните системи. Пневматиката се използва за задействане на
захващането, позициониране и генериране на вакуум, както върху роботизирания инструмент, така и при
работа с материалите или за задействане на скобите за затягане на
детайлите и вакуумните хващачи.
Сензорите се използват за проверка на параметрите и етапите
на процеса и локализиране на обработваните детайли. Използването
на електромеханични устройства
като ключове с чупещо се рамо, превключватели тип сензор за близост,
датчици тип въздушни цилиндри с
ефект на Хол и такива, които реагират, когато се прекъсне светлинен сноп, са сред видовете сензори,
използвани за регистриране наличието на детайл за обработка или
проверка на извършваното от робота действие. Интегрирана в процеса камера или видео система могат
да установят местоположението,
ориентацията и дори да извършат
проверка на качеството на детайла.

Pick-and-place операции
Pick-and-place операциите са пример за приложението на сензори в
роботизираните заваръчни операции. Един робот не може да се задвижи, за да вземе даден детайл, докато сензорът за присъствие не индикира, че роботът е в желаната позиция и друг сензор не потвърди, че
хващачът е отворен и е готов да
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повдигне детайла. Когато роботът
се премести до позицията за вземане, сензорът за захващане потвърждава, че хващачът е затворен
около детайла, а сензорът за наличие на детайли показва наличието на
такъв. Затвореният хващач, наличието на детайл в него и липсата на
детайл в изходната позиция показват, че детайлът се придвижва правилно в системата.
На позицията за поставяне на
детайла датчик проверява дали мястото е свободно. Отново, детайлът
трябва да е на позиция, хващачът да
е отворен и да не е открит детайл
в него, за да може роботът да инициира последващо действие. Това е
положителна индикация, че частта
е преместена според очакванията.
Този пример илюстрира как сензорите могат да се използват и за осигуряване на обратна връзка, че даден
детайл е бил взет и поставен според очакванията.
При заваряването е обичайно да
се използват сензори за детекция
местоположението на захващащите
приспособления, наличие на детайли
в гриперите и работните позиции.
В някои случаи датчиците извършват проверка какви заваръчни
приспособления се използват, за да
се узнае дали те съответстват на
детайла, отговарящ на избраната
от робота програма за заваряване.
В допълнение към често използваните типове сензори, техниката, известна като „опипване“, може да
помогне за проверка на местоположенията и размерите на детайлите
и да тества физическите характеристики на даден детайл като подготовка преди заваряване.

Системите за автоматизация
включват набор от електрически
компоненти като свързващи кутии,
трансформатори, стартери за двигатели, сервомотори с външна ос и
задвижвания, заедно с необходимите
контролни механизми за безопасност.
Сред елементите на системите за
безопасност са: прегради за персонала, врати за достъп, ключове за вратите, сигнални лампи, блокировки на
системата за управление и предупредителни табели. Системите за безопасност е препоръчително да бъдат
проектирани така, че да съответстват на съответните действащи
стандарти за индустриални роботи
и роботизирани системи.
Когато човешкото взаимодействие с робота е разрешено при определени контролирани, безопасни
условия, е налице колаборативна конфигурация. Спецификациите и изискванията към този род процеси са подробно описани в наскоро публикуваната техническа спецификация ISO/TS
15066:2016, Колаборативни роботи.
В допълнение към компонентите
на стандартните системи за безопасност в автоматизираните цехове е нужно инсталиране на оборудване за изсмукване на димовете и газовете и защита на очите от заваръчната светлина.

Периферно оборудване
В конфигурацията на автоматизираните заваръчни системи влизат
основата или тялото на роботите,
въртящите се маси, конвейерите за
придвижване на детайлите, закрепващите устройства, инструментална екипировка, гнездата за заваряване и други спомагателни устройства
и приспособления, необходими за извършване на процеса. Инструменталната екипировка в автоматизираните заваръчни системи, базирани на
роботи, включва: заваръчното захранване, телоподаващото устройство, горелката, станцията за почистване и спомагателните компоненти.

Плотове, въртящи се
маси и приспособления за
закрепване
Масите, независимо дали са обикновени плотове със скоби или въртящи се маси, комуникиращи с външни
оси, са най-разпространеният тип
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машини
устройства, които се използват за
закрепване на детайли и заваряването им заедно. Външните оси позволяват на детайлите да се
въртят, докато роботът заварява.
Въртящата се маса може да се използва заедно с други работни плотове или външни оси, като повечето конфигурации позволяват прехвърляне на процеса от едни детайли към други. Така докато роботът
заварява, операторът може да зареди следващия комплект детайли,
който ще бъде заваряван. След като
роботът завърши заварката, масата се завърта и роботът заварява
новия комплект детайли, докато
операторът изважда заварения и
зарежда нов. Това позволява почти
нулево време на престой между заваръчните цикли и спомага за значително увеличаване на производителността.

Кабелни системи
Проблемите с кабелите в автоматизираните системи включват повреждането им вследствие на повтарящо се огъване; окъсяване, причинено от износване; разкачване,
причинено от движение и др. Кабелите следва да бъдат свързани и осигу-
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рени по следните направления: вход
и изход от системата; между робота и контролера; между контролера
на робота и системния контролер;
между различните части от периферното оборудване; между кабелните кутии и предпазните елементи.
Кабелите, свързани с рамото на робота, следва да бъдат с висока гъвкавост и да поемат напълно движенията рамото. Захранващите кабели,
кабелите между системните компоненти и свързващите кутии обикновено са неподвижни, така че тук не
се изисква висока гъвкавост.
Оптимално е да се използва
вътрешното окабеляване, осигурено
от производителя на робота, но често се налага и допълнително
свързване на кабели към рамото на
робота. Тези кабелни превръзки и
системи включват кабела на горелката, заваръчния проводник и всички
външни сензори, както и други елементи, монтирани от външната
страна на рамото, като пневматични линии, линии за охлаждане и маркучи за подаване на работни флуиди
и консумативи. При монтажа на всички тези елементи трябва да се има
предвид траекторията на движение
на роботизираната ръка.

Роботът
Роботът е основният компонент
на роботизираната клетка и автоматизираната заваръчна система.
Той се избира по три основни критерия: обхват (работна област); полезен товар (или тегловен капацитет)
и скорост. При заваръчните приложения ръката на робота трябва да компенсира натоварването, породено
от въртящия момент, и теглото на
горелката, изолационния диск, захранващия кабел и кабела на горелката.
Обхватът на робота трябва да е достатъчен, за да може той да разгъне
напълно рамото си, да има достъп до
всички страни на детайла и да се придвижва, за да достигне всички необходими точки за заваряване. При определяне производителността на роботизираната система трябва да се
вземе предвид скоростта на робота
при извършване на всички заварки
плюс скоростта на свободните движенията между заварките. В управлението на заваръчни роботи обикновено се използва софтуер, който
осигурява средства за комуникация
със заваръчния токоизточник и за
тълкуване на необходимостта от
промени в движението, за да се оптимизира заваръчният процес.
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Масла за рязане
В

ъв всички процеси на металообработка се ползват смазващи продукти, в това число и в зоната на
рязане на металорежещи машини.
Смазочно-охлаждащите течности
(СОТ) са основен участник в процеса
на рязане, като използваните могат
да се обособят в две основни групи
спрямо наличието на вода в тях –
чисти масла за рязане и емулсионни
СОТ (бел. ред. Виж статията Смазочно-охлаждащи течности за металорежещи машини в сп. Инженеринг
ревю, брой 5/2012).
Маслените смазочно-охлаждащи
течности, или масла за рязане, чисти масла обикновено представляват минерални масла без съдържание на вода. Имат различен вискозитет, базов състав и добавки в зависимост от процесите и обработваните метали, за които са предназначени. Освен минерални масла, в
състава им могат да влизат и растителни, животински и друг вид
масла с цел подобряване на омокрянето и смазването. Обикновено в
маслените СОТ са налице различни
добавки, придаващи им антифрикционни, противоизносни, противозадирни, антиокислителни, миещи,
антипенни, антикорозионни и други
свойства. Предлагат се и масла,
несъдържащи допълнителни добавки.
Понякога се използват и добавки
за екстремни натоварвания, като
сяра, фосфор или хлор, чиято цел е да
се увеличи животът на инструмента и да се подобри финишната обработка. В последните години обаче
във връзка с нарастващото влияние
на екологичните изисквания, както и
поради нужда от повишаване на производителността, се разработват
чисти масла за рязане с добавка на
по-усъвършенствани и по-екологосъобразни синтетични естери, които
не съдържат хлор и сяра.
Голяма част от предлаганите
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маслени СОТ са готови за употреба
продукти и не изискват извършването на допълнителни действия преди
използването им. Характеризират
се с добри смазочни свойства и добра корозионна защита. Като техни
недостатъци обикновено се посочват: ниската им охлаждаща способност, повишената изпаряемост, пожароопасността и сравнително високата цена.

Свойства спрямо другите
видове СОТ
Маслата за рязане са най-добрият
избор за металообработващи процеси с високи изисквания по отношение
на смазването (хонинговане, дълбоко
пробиване и др.), финишната обработка, при трудни за обработка
материали като неръждаемите стомани, и когато е добре да няма много поддръжка и обслужване. Накратко, използват се за нискоскоростни
операции с необходимост от обилно
смазване. Обратно, бързите процеси
с повишена необходимост от охлаждане, са територия на емулсиите за
зоната на рязане. Маслата за рязане
се определят като осигуряващи отлична защита от корозия. Сред основните им недостатъци са споменатото лошо охлаждане, зацапване
във и около машината, повишеният
риск от пожар.
Ако трябва да се съпоставят чистото масло за рязане, емулсиите
и синтетиката, маслата за рязане
имат най-добри показатели по отношение на смазването, антикорозионната защита и стружкоотнемането, имат чудесни антибактериални качества и не способстват
развитието на гъбички и мухъл, но
имат сериозни недостатъци по
отношение на охлаждането и почистването. Емулсиите превъзхождат маслата за рязане по тези два
показателя, както и синтетичните
препарати по отношение на смазването, стружкоотнемането и за-

щитата от корозия, но отстъпват
по антибактериални свойства. Синтетичните СОТ са най-добри като
охлаждане и почистване, имат сравнително добри антибактериални
качества, но по всички други показатели отстъпват на чистите
масла и емулсиите.

Подходящата течност за
рязане
Критериите при избор на СОТ,
използвани в различни процеси на
рязане на метали, са свързани с множество аспекти на съвременните
производства. Сред тях са здравето и нормалната работа на операторите на машини, цялостната
производствена среда, поддържането на обработващите инструменти чисти, качеството на произвежданите компоненти, цената на използваните инструменти, обработ-
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ъглите и краищата и да замърсят
смазочно-охлаждащата течност.
Затова при обработката им се ползва смазочно-охлаждащ продукт с
по-добри почистващи свойства.
За разлика от чугуна, високолегираните стомани са далеч по-трудни
за обработка и се нуждаят от поспециални смазочни продукти.

Поддръжка

ваните материали, разходите за изхвърлянето им и т.н.
Принципно, изборът на смазващи
продукти се основава на препоръките, изискванията и спецификациите
на производителя на машините. Невинаги обаче има такива за смазочно-охлаждащите течности за зоната на рязане. Причината за това е,
че изборът на флуид зависи изключително от материала, който ще се
обработва, и от вида на обработката.
Повечето машини работят добре
и с емулсии, и с чисти масла за рязане, докато някои са по-адаптирани
към единия вид продукт.
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При избора на правилната течност за рязане трябва да се имат
предвид най-вече видовете материали, които се обработват, както и
самата обработка.
Материалът, който се обработва, е ключов фактор за избора на
използвания СОТ. Например чугунът
е един от най-лесните материали за
обработка чрез рязане. Чугунът
съдържа графит, който допринася за
смазването, така че е необходимо
много малко допълнително смазване, а в редица случаи не се и прилага.
Но по време на обработката се образуват малки метални частици,
които могат лесно да се залепят в

Маслата за рязане рядко се налага
да бъдат сменяни, но поради спецификата на процеса, в който се използват, част от тях остава по обработените детайли и стружките и
това налага честото допълване с
ново масло. По изключение то се
сменя, ако започне да се окислява или
ако количеството метални частици
или утайка в него започнат да пораждат проблеми.
Чистите масла за рязане обикновено са стабилни, като не се нуждаят от особени грижи. В процеса на
ползването им единствено е необходимо да се филтрират и размесват
с цел отстраняване на стружките и
замърсяванията.
Ако маслото за рязане е намаляло
спрямо нормата, но е в добро състояние, трябва да се допълни с ново,
като двете се смесят. Ако това не
е обичайният консуматив, който
машината ползва, преди да се направи това е препоръчително да се направи лабораторен тест за смесване между новия и стария продукт, за
да е сигурно, че няма да се появят
проблеми с пенообразуването или
утаяването, когато двата се смесят.
Вместо обилно подаване на СОТ,
в практиката все по-често се прилагат стратегията на квазисухото
рязане. При него в зоната на рязане
под високо налягане се подава маслен
аерозол, в който маслото е силно
диспергирано и е в много малки количества. Ролята на въздуха е да отнема топлината и отвежда стружките, а на маслото- да смазва зоната
на рязане и да предотвратява приваряването на отделената стружка
към обработената повърхнина и инструмента. Ползата се състои в
намалената консумация на масло,
щадящото температурно въздействие спрямо твърдосплавния инструмент. Недостатъците са влошеното управление на стружкоотвеждането, недостатъчното в редица
случаи охлаждане, необходимостта
от незабавната аспирация на отработилия маслен аерозол по екологич-
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ни, санитарни и противопожарни
съображения. Затова този метод се
използва само при определени технологични процеси и обработвани материали.

Екологосъобразно
изхвърляне на маслата
Един от най-важните и с нарастващо значение в последните години фактори на пазара на смазващи
продукти като цяло е минимизирането на отпадъците и тяхното изхвърляне.
Нормативната база за изхвърляне
на отработените масла е различна
в различните държави, регламентирана е за Европейския съюз. В повечето държави е налице стратегия за
рециклирането им, като в различните държави отработените масла се
оползотворяват в различна степен
(бел. ред. Вж. статия Рециклиране на
отработени масла в бр. 1/2016 на
сп. Екология & Инфраструктура). Затова актуалната екологична регулация става все по-важен критерий в
избора на масла и съобразяването с
нея е все по-важно.
Чистите масла, които се използват за зоната на рязане, са сравни-
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телно несложни за изхвърляне - заради липсата на вода в тях, несъдържането на големи количества мазни
компоненти в тях в повечето случаи
и заради минималната бактериална
активност в сравнение с воднобазираните продукти. След като експло-

атационният му живот приключи,
използваният продукт може да се
рециклира и да се използва като гориво или друг продукт. Но простото му изхвърляне в природата може
има сериозни екологични последствия, затова не се допуска.
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измервателна техника

Датчици за
измерване на
температура новости
Т

емпературата е една от най-често измерваните величини и датчици за тази цел се ползват в много
отрасли (ако не и във всички). Тъй
като целите, за които трябва да се
измерва температурата, са най-разнообразни - от критично важното
управление на технологични процеси
до поддържането на комфортна среда в превозни средства например има и различни методи за измерването й. Най-общо обаче датчиците
за температура могат да се разделят на две категории: контактни и
безконтактни.
Контактните датчици, както
подсказва и името им, трябва да
бъдат в контакт с обекта, чиято
температура се измерва; приема се,
че датчикът и обектът са в термично равновесие. Примери за контактни температурни датчици са термодвойките, резистивните, термисторите и такива вградени в интег-
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рални схеми. Безконтактните температурни датчици, каквито са инфрачервените сензори, отчитат
част от електромагнитната енергия, излъчена от обекта, и определят
нейния интензитет. Някои от технологиите за изработка на контактни температурни датчици се ползват от десетилетия, смятат се за
утвърдени и не се променят. За разлика от тях безконтактните технологии се променят по-динамично,
все още се усъвършенстват и се
очаква да отбележат по-голям ръст
поради все по-широкото им навлизане в редица приложни области.

Приложение на
безконтактните
инфрачервени сензори
Безконтактните инфрачервени
термометри са пасивни устройства,
които измерват естествено излъчената радиация от дадена повърхност
и определят нейната температура.
Показанията излизат бързо, без да

има физическо съприкосновение с
обекта. Това става чрез прицелване
и натискане на едно копче, след което показанието за температурата
излиза на дисплея, като заедно с това
то може да се предаде на разстояние
и да се съхрани в база данни.
Инфрачервените термометри са
с компактни размери, лесно се ползват и могат по безопасен начин да
измерят температурата на повърхности, които са горещи, опасни
за приближаване или труднодостъпни, при това без да се замърсява или
уврежда обектът. Освен това те
могат да извършват по няколко измервания в секунда. За сравнение –
при контактните методи всяко измерване може да отнеме до няколко
минути. Все по-усъвършенстван софтуер предлага на потребителите
възможността да задават предварително „зони с повишено внимание“, в
които могат да включват части от
производственото оборудване, изложени на потенциална опасност от
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прегряване, както и детайли върху
поточните линии.
Безконтактните температурни
датчици, начело с тези за инфрачервено излъчване, навлизат все повече
в приложения, в които се развиват
високи температури. Редица компании инвестират в развойна дейност
с цел подобряване на съществуващите и разработка на по-нови технологии за безконтактно измерване на
температурата на основата на инфрачервеното излъчване. Има фирми
производители, в това число непосредствени доставчици на големите
автомобилостроители, които са
разработили инфрачервени температурни датчици за неподвижно монтиране, предназначени за пазарите,
доминирани към момента от термодвойките и резистивните датчици.

Фактори, влияещи върху
точността на
измерването
Няколко фактора определят точността на измерването, като най-важните сред тях са: излъчвателната
способност (коефициентът на чернота); ъгълът на полезрение; отношението между разстоянието до площта,
чието инфрачервено излъчване се
отчита, и диаметърът на измерваната точка; местоположението на
точката върху измерваната площ.
Излъчвателна способност. Всички предмети отразяват и излъчват
енергия. Но единствено излъчената
енергия е показател за температурата на предмета. За да се определи
температурата на дадена повърхност, необходимо е да се знае каква
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е нейната отражателна способност
и, което е още по-важно, каква е нейната излъчвателна (неотражателна)
способност.
Излъчвателната способност
може да е близо до 100% (например
E=0,97) за тъмна, матова повърхност, а може и да е доста ниска, до
E=0,1 (90% отражателна способност) за някои лъскави метали.
Възможно е обаче за различни честоти на вълната човешкото око да
възприема излъчвателна способност,
която се отличава от измерената
от датчиците за инфрачервено излъчване. При съмнения трябва да се
погледнат справочни таблици или да
се отправи запитване до производителя на конкретните датчици.
Някои инфрачервени термометри
дават възможност заложеният в тях
коефициент на чернота да се променя, а при други той е фиксиран на 0,95
– стойността на коефициента за
много органични материали и за боядисани (в какъвто и да е цвят, с
изключение на алуминиев металик)
или силно оксидирани повърхности.
За да се определи температурата на повърхността на блестящ
предмет, най-напред трябва да се калибрира излъчвателната способност. За целта първо някаква площ
от повърхността се покрива с
тъмна лента или се боядисва с черна
матова боя (при условие, че лентата или слоят боя не са твърде дебели и не изолират повърхността),
после датчикът се насочва към тази
площ и се отчита показанието. При
следващата стъпка датчикът се
насочва към блестящата повърхност

и излъчвателната способност се
наглася така, че показанието да е
същото. Напоследък навлизат инфрачервени датчици, които се свързват
към компютър и се управляват със
софтуер, предоставян безплатно от
някои производители. При тях може
да се въведе стойността на истинската температура, а оттам излъчвателната способност се изчислява автоматично.
Отношението между разстоянието и диаметъра на измерваната
точка. Оптичната система на един
инфрачервен термометър събира
енергията, излъчена в инфрачервения
спектър, от кръгла площ от измерваната повърхност и я фокусира
върху чувствителния елемент на
датчика. Оптичната разделителна
способност се дефинира, като отношението между разстоянието от
уреда до повърхността на предмета
и диаметъра на кръглата площ, чието излъчване се измерва (съотношението D:S). Колкото по-голямо е това
съотношение, толкова по-добра е
разделителната способност на уреда, съответно и толкова по-малка
може да бъде площта, от която се
измерва излъчването.
Някои уреди разполагат с вградена
система за лазерно прицелване към
площта за измерване. От скоро има
и вградени камери за дистанционно
визуално наблюдение на участъка,
който ще се измерва. Специален софтуер дава възможност за заснемане и запаметяване на изображението
заедно с измереното показание –
това може да става, например, при
превишаване на някакви алармени
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прагови стойности. От неотдавна друго нововъведение
в оптиката на уредите, отчитащи инфрачервено излъчване, е функцията Близък фокус, която осигурява точно измерване на температурата на много малки повърхности
без нежеланото влияние на фонови температури.

Протоколи и безжична комуникация
Датчиците поевтиняват, а разходите за технически
персонал все нарастват. Тенденция във всички направления на индустриалната измервателна техника (не само
за инфрачервените сензори) е да се намаляват кабелните връзки и сложността на опроводяването.
При съществуващите системи в предприятията
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може да се ползва утвърденият и популярен начин за
връзка по токов кръг 4-20 mA. Но заедно с него, редом с
имитиращите термодвойка изходи в миливолтовия обхват, производителите на инфрачервени сензори предлагат и други възможности за комуникация като Modbus,
Hart, Profibus, RS232/485 с множество абонати по линията, Ethernet и обикновена връзка по USB.
Производителите не се ограничават само с измерването на температурата (и на величини, които могат да
бъдат изведени, като влажност и дебелина). Разработват се и специални системи например за следене на
температурата в пещи за изпичане на цимент, на участъци от поточни линии в хранително-вкусовата промишленост, при втвърдяването на стъкло и др., като
показанията се подават към оператори, технолози и
всички заинтересувани.
Разходите за компютри спаднаха дотолкова, че данните, за чието предаване и визуализиране преди щеше да е
необходимо инсталирането на сложен хардуер и дисплеи,
сега вече с наличните мрежи могат да се предават, обработват и представят точно според конкретните нужди
на отделните звена. С наличните средства за дистанционно изследване на обекти въз основа на излъчването им
в инфрачервения спектър и с помощта на надеждно програмно осигуряване, окончателното измерване на търсената величина става просто и ефективно.

Технологии за отчитане на температурата в различните производства
Термодвойките са предпочитаните датчици за температура в много производства, в които се изискват
характеристики като висока стабилност на датчика, с
кратко време на сработване, лесна употреба, ниска цена,
както и той да бъде такъв, какъвто потребителите
добре познават. В химическата промишленост и нефтохимията се ползват също и много резистивни датчици,
тъй като те могат да работят добре при високи температури и тежки условия на производствената среда.
Инфрачервените датчици се ползват в редица вторични производства – особено широко в производството
на пластмаси и метални изделия, в хранително-вкусовата промишленост, а навлизат вече и в отраслите на
преработващата промишленост.
Именно в тези отрасли вече се купуват най-големите
количества инфрачервени датчици за температура. Там
те се ползват за засичане на дефекти и за измерване на
температурата на различни повърхности. В хранително-вкусовата промишленост те се ползват за засичане
на резки промени в температурата с цел предотвратяване на риска от разваляне, съответно и намаляване на
вероятността от заболявания.
Датчиците за температура, вградени в интегрални
схеми, се ползват в редица производства и сфери, в които има нужда от малък, евтин датчик, осигуряващ
точно измерване. От общите приходи от продажбата
на този вид датчици най-голям дял идва от това, че те
се вграждат в компютри и потребителска електроника. Тенденциите в производството на персонални компютри – като по-малки размери на конфигурациите, побързи процесори и нуждата от по-голяма изчислителна
мощност – правят следенето и контролирането на
температурата абсолютно задължително. А това в
съчетание с устойчивите продажби на настолни и преносими компютри вероятно ще продължи да поддържа
пазарния сегмент за този вид датчици.

юни 2017

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ОВК

Охладителни
технологии за
центрове за данни
О

сновната цел на охладителните технологии за центрове за данни
е да поддържат подходящи условия за
оптималната експлоатация на устройства за информационни технологии (Information technology equipment –
ITE). За да се постигне това, е необходимо топлината, която се генерира от IT оборудването, да се отведе
и прехвърли към топлоотвеждащ радиатор. Изискванията на собствениците на центрове за данни към такива охладителни системи са те да работят надеждно и непрекъснато.
Охладителните системи в центровете за данни се различават от
тези в жилищните сгради по това,
че не е необходимо да създават комфортна работна температура,
въпреки че все пак средата трябва да
е безопасна за хората, които работят там. Вместо това е напълно
приемливо и типично някои помещения в центровете да не са удобни и
подходящи за дългосрочно обитаване.

това излъчва топлина като страничен продукт. Ако няма налице подходяща вентилация, тази топлина
може да се задържи в самото оборудване и да предизвика редица повреди. Точно затова охлаждането е необходимост, която в същото време
създава известни трудности, породени от нуждата за допълнителна
енергия и инфраструктура. Тези изисквания за отвеждане на топлина
водят до значително увеличаване на
капиталовите и общите разходи на
предприятието. Колкото по-ниска е
температурата на подавания въздух
в центъра за данни, толкова по-големи са разходите за охлаждане.
Всъщност една климатична система в център за данни се равнява на
хладилна система. Тя придвижва отделяната от оборудването топлина
навън, като необходимата енергия за
този процес зависи от генерираното
количество топлина, както и температурната разлика Делта Т между
въздуха в и извън центъра за данни.

Отвеждане на топлината
Топлината като
отпадъчен продукт
IT оборудването използва електричество, за да функционира, а след
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Основните варианти за отвеждане на топлината от центровете за
данни са два: чрез технология с
въздух или с течност (обикновено

вода или хладилен агент). Охлаждането с помощта на въздух е значително по-изгодно, тъй като въздухът лесно може да се оползотвори и няма
опасност да повреди оборудването.
Налице е и разделение между топлия
и студения въздух, тъй като по-лекият топъл въздух се издига - повечето охладителни системи се възползват от тази характеристика.
Въпреки това, невинаги може да се
разчита на това разделение - хладният и топлият въздух все пак често се смесват, което понижава ефективността на системата.
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Охлаждането с помощта на течност често е по-ефективно, тъй като
е по-целенасочено. Охладителната
течност може да се доставя директно до сървърните шкафове и да се
насочва конкретно там, където е найнеобходима, вместо да се правят
усилия да се охлади цялото пространство. Този метод има и своите недостатъци, тъй като евентуалните
течове представляват голяма заплаха за оборудването, така че инсталирането на подходящи компоненти за
течността е задължително.

Охладителни технологии
В продължение на десетилетия в
компютърните помещения и центрове за данни са се използвали двойни
(повдигнати) подове, с помощта на
които в помещенията се е доставял
охладен въздух. При тези системи
студеният въздух от климатик за
компютърно помещение (Computer
room air conditioner – CRAC) или климатична камера за компютърно помещение (Computer room air handler – CRAH)
херметизира пространството под
двойния под. Употребата на перфорирани подови панели в същото време
позволява на студения въздух да излезе и премине към главното помещение. Преминавайки през сървърите,
студеният въздух се нагрява, след
което се връща обратно в климатика или климатичната камера, за да се
охлади наново. Температурата на
връщащата тръба много често се
използва като контролна точка, според която се управлява работата на
цялата охладителна система. Основното предимство на тези системи
е, че могат да охладят конкретна
зона с много малко усилия – необходимо е само даден плътен подов панел
да се смени с перфориран.
В продължение на много години
тази система е най-честият избор
при проектирането на компютърни
помещения и центрове за данни,
като и в днешно време все още намира широко приложение. Изпитана-
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та система разчита на един от
принципите на комфортното охлаждане: осигуряване на сравнително
малко количество климатизиран
въздух, който се смесва с останалия
въздух в отвореното помещение и
така се постига желаната температура. Въпреки че ефективността на
тези системи е висока само когато
плътността на оборудването не е
прекалено висока, все пак е трудно
да се каже, че двойният под е остаряла технология. Много компании все
още изграждат центрове за данни
точно по този начин, но все повече
и повече се обръщат към подобрените и по-ефективни технологии.

Популярни практики и
технологии
Някои от най-популярните методи за охлаждане на центрове за данни в днешно време включват употребата на т. нар. студени и топли
коридори и затварянето на празните пространства в сървърните ракове със специални панели. Инсталирането на такива панели не позволява на горещия въздух да се върне и да
излезе през отворите на лицевата
част на сървъра.
За да се подобри въздухообменът
възможно най-много от ключово значение е и да се отстранят всякакви
елементи, които биха могли да препречат всмукателните и изпускателните отвори на оборудването. Послабата въздушна струя може да доведе до повишена консумация на енергия, тъй като работата на вентилатора ще трябва да е по-интензивна.
Ако към сървърните ракове пък се
инсталира врата, то тя трябва да е
перфорирана и да се държи отворена
на поне 65%. Плътните врати от
стъкло или друг материал неизбежно
затрудняват движението на въздушния поток и следва да се избягват.

Горещи и студени
коридори
Редуването на „горещи“ и „студени“ коридори се постига като
сървърните ракове се подреждат
лице в лице един с друг; студеният
коридор се образува в коридора на
лицевата им част, където преминава охлаждаща струя въздух. Тя навлиза в сървърните шкафове и се извежда през задната им част към съответния горещ коридор.
Възможно е да се инсталират и
прегради, които не позволяват на
студения и горещия въздух да се смесват. Системите за изолиране на сту-

дения коридор могат да са много полезни, когато трябва да се модернизират инсталации с двоен под. Тогава разположението на сървърните
шкафове дори може да не се променя
много, стига те вече да са подредени
в такава конфигурация. Преградите
просто се инсталират около съществуващите студени коридори.
Обратно на това, системите за
изолиране на топлия коридор се инсталират само около гърба на
сървърните шкафове, откъдето излиза нагретият въздух. Така останалата част от цялото помещение се
превръща в своеобразен студен коридор. Тези системи могат директно да
се свържат с въздуховоди към климатични камери за компютърно помещение (CRAH), както и да работят
съвместно с предварително инсталиран въздушен или воден икономайзер.

Климатични системи
разположени близко до
източника на топлина
Има и други решения за отвеждане на топлината от центрове за
данни, включително такива, които се
инсталират в самите сървърни шкафове. Възможно е на вратите на шкафовете да се инсталират топлообменници, които да извличат топлината от сървърите и да я отстраняват с помощта на течност.
Такива вградени охлаждащи устройства са разположени в непосредствена близост до сървърите, понякога дори като отделна редица сред
сървърните ракове. В други случаи те
са разположени над тях.

Топлоотдаване
След като топлината от сървърите се отстрани, тя трябва да бъде
отведена към погълтител на топлина – най-често атмосферата, но и
водни басейни или земята. Съществуват разнообразни методи за топлоотдаване към крайния погълтител,
сред които са:
l CRAH устройства с чилъри с водно охлаждане и охладителни кули
l CRAH устройства с чилъри с
въздушно охлаждане
l Климатични сплит системи за компютърни помещения
l CRAC устройства с охладителни
кули или течни охладители
l Работни течности и охладителни
кули
l Въздушен икономайзер
l Въздушен икономайзер с директно
изпарително охлаждане
l Непряко изпарително охлаждане.
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Локални
пречиствателни
станции в
индустрията
В

одата, както е добре известно, е необходима част от всички
видове производства. Нужно е обаче
получаващите се в резултат на
това отпадъчни води да се управляват внимателно. Една от възможностите е нетретираните отпадъчни
потоци да се подават към местната общинска пречиствателна станция, но това е свързано със значителни разходи. Другият, в по-голямата
част от случаите по-благоприятен
вариант, е водата да се пречиства
на място в самото производствено
предприятие.
Чрез локално пречистване на отпадъчните води например, фирмите
могат да намалят обема на получените утайки и съответно разходите, свързани с тяхното транспортиране и обработка от външни подизпълнители. Тъй като системата осигурява автоматизирано дозиране,
разходите за поддръжка също могат
да бъдат значително намалени чрез
използването на локално пречистване.
Пречистването на водите на място позволява на предприятията
проактивно да управляват въздействието на изпусканите от тях
отпадъчни потоци върху околната
среда, като използват специално
пригодени за условията им решения.
Използването на стандартни ензимни и течни разтвори може да доведе до предозиране на погрешни химикали, съответно оттам те няма да
обезвредят целевите замърсители.
Наличието на високи нива на органични замърсители в отпадъчните
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води също може да окаже вредно
въздействие върху околната среда,
когато тези води се изпускат в обществената канализация и водят до
замърсяване на открити водни тела,
реки, потоци и океани.
И тъй като глобалната индустриализация и производствените дейности ще продължават да се разрастват поради оздравяването на икономиката, то обемът на отпадъчните води, свързани с тези процеси,
също ще се увеличава. Чрез използването на системи за локално пречистване на водите могат да се постигнат максимална ефективност,
рентабилност и устойчивост, което дава възможност на компаниите
да поддържат високи темпове на
растеж.

Предимства на локалното
пречистване
Пречистването на отпадъчните
води на място е свързано с редица
потенциални ползи. Сред тях са по-

добряване на обществения имидж,
гъвкавост по отношение на спазване на нормативните изисквания за
опазване на околната среда, намаляване на разходите, възстановяване
на ценни ресурси и др.
Вероятно един от най-сериозните
мотиви на индустриалните предприятия да инвестират в локално пречистване на отпадъчни води е постигането на съответствие с екологичните норми. Законите, регулиращи изпускането на отпадъчни
води, са необходима мярка за опазване на околната среда, предназначена
да поддържа чисти и достъпни световните източници на прясна вода.
Бъдещето на промишлеността зависи именно от това, което пък от
своя страна обяснява защо се налагат все по-строги санкции за нерегламентирано изпускане.
Понастоящем разходите, свързани с изпускането на отпадъчни води,
са се увеличили драстично, след като
в миналото са представлявали незна-
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чителна част от оперативните разходи. Това кара по-пресметливите
производители да преразгледат
стратегията си за пречистване на
отпадъчните води. Локалните инсталации могат да намалят или дори
да елиминират допълнителните разходи на предприятието, свързани с
препращането на отпадъчни води
към общински пречиствателни станции. И още по-важно – използването
на подходящата технология може
също така да намали разходите за
транспортиране на утайки, използване на химикали и електроенергия.
Повишените количества и замърсеност на отпадъчните води вследствие увеличаване на производствените обеми обикновено се свързва с
по-високи разходи за пречистване
извън обхвата на предприятието.
Ето защо инвестиране в локална
пречиствателна станция позволява
на производителите да се справят
сами с допълнителните количества
отпадъчни води, генерирани от увеличаване на производствените обеми и/или въвеждане на нови линии,
което от своя страна помага на
бизнеса да развие пълния си потенциал.
Локалното пречистване може да
помогне на производствените предприятия да направят повече с помалко. Вместо да разглеждат отпадъчните води като проблем, прогресивните компании ги предефинират като ресурс. Технологията за
локално пречистване може да се използва като начин за възстановяване на ценни ресурси като чиста вода,
енергия и хранителни вещества, по-
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лучени от преработката на отпадъчни води.
Всички отрасли са подложени на
натиск за повишаване на енергийната си ефективност. Когато става
въпрос за пречистване на отпадъчни води, това често може да бъде
постигнато със системи за анаеробно разграждане. От него се генерира
биогаз, предоставящ възможност за
допълнително намаляване на оперативните разходи и зависимостта
от външни енергийни източници.
Биогазът може да бъде използван в
котли за производство на топлина,
изгарян в когенерационни двигатели
за производство на електроенергия
и топлоенергия, или в някои случаи
да бъде върнат обратно в енергийната мрежа срещу получаване на
кредити от комуналното дружество.
Степента на пречистване на водата зависи от предвидената й крайна употреба. Съответно, когато
става дума за непитейни нужди, е
необходима по-ниска степен на пречистване. Рециклираните отпадъчни
води могат да се използват в охладителни кули, за почистване на оборудване, както и за напояване на обработваеми площи. Прилагането на
подходящ процес може да направи
пречистената вода използваема
включително и за питейни нужди.
Голяма част от водите, използвани
за производствени цели, съдържат
ценни хранителни вещества, включително азот и фосфор. Богатите на
хранителни вещества твърди биологични вещества от отпадъчните
води могат да бъдат рециклирани

като тор за обогатяване на почвата. С оползотворяването на утайките от отпадъчните води в почвата могат да бъдат върнати важни
хранителни вещества и вода, като
в същото време се намаляват разходите за логистика и свързаните с
това емисии.
Дори след като вече са убедени в
ползите от локалното пречистване
на отпадъчните води, много индустриални производители не са сигурни откъде да започнат и как да изберат подходящата технология. Много фактори оказват влияние, когато
става въпрос за избор на нова или
усъвършенстване на вече съществуващата технология за пречистване
на водите, в това число: типа на
отпадъчните води, регулаторните
изисквания, експлоатационните условия, пространствените ограничения
на работните площи, вида на дейността и икономическите условия.

Процеси и оборудване
Различните видове замърсяване на
отпадъчните води изискват различни стратегии за третиране в локалните пречиствателни станции. В повечето случаи твърдите частици
могат да бъдат отстранени чрез
използването на прости техники за
утаяване, в резултат на което се
получава суспензия или утайка. Много фините твърди частици и тези с
плътност, близка до плътността на
водата, поставят специфични за
разрешаване проблеми. При наличието на такива може да е необходимо
прилагането на филтрация или ултрафилтрация. Също така може да се
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използва флокулация, като се добавят алуминиеви соли
или полиелектролити.
Много масла могат да се отстранят от открити
водни повърхности чрез маслоуловители (скимери). Считани за надежден и евтин начин за отстраняване на
нефт, мазнини и други въглеводороди от водата, скимерите понякога могат да постигнат желаното ниво на
чистота на водата. В други случаи използването на
маслоуловител се явява и икономически ефективен метод за предварително отстраняване на по-голямата
част от маслото, преди да се приложат мембранни
филтри и химични процеси. Скимерите са средство за
предотвратяване на преждевременното зацапване на
филтрите. Това понижава разходите за химикали, тъй
като по този начин има по-малко масло за третиране.
Тъй като улавянето на мазнини включва въглеводороди с по-висок вискозитет, скимерите трябва да бъдат
оборудвани с достатъчно мощни нагреватели, за да ги
поддържат течни. Ако по повърхността на водата се
формират плаващи купчинки мазнини, може да се използва пръскачка, аератор или някакъв механичен инструмент, за да се улесни отстраняването им.
Хидравличните масла и повечето масла, които са разградени до определена степен обаче, също съдържат в себе
си някакъв разтворим или емулгиран компонент, който
също подлежи на допълнително третиране, за да бъде
елиминиран. Разтварянето или емулгирането на маслото
с помощта на повърхностно активни вещества или разтворители обикновено изостря проблема, вместо да го
разрешава, тъй като чрез тези процеси се получава отпадъчна вода, която е по-трудна за пречистване.
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Отпадъчните води от мащабни индустрии като петролните рафинерии, нефтохимическите заводи, химическите предприятия и инсталациите за преработка на
природен газ обикновено съдържат големи количества
нефт и суспендирани твърди вещества. Тези отрасли
използват съоръжение, известно като „маслено-воден
сепаратор на API“, което е предназначено за отделяне
на нефт и неразтворени твърди вещества от отпадъчните води. Името на сепаратора произлиза от факта,
че е проектиран в съответствие със стандартите,
публикувани от Американския петролен институт (API).
Биоразградимият органичен материал от растителен или животински произход обикновено може да се
преработи чрез по-продължително третиране с конвенционални методи за пречистване на отпадъчни води,
като например използване на процес с активна утайка
или капещ филтър. Наличието на почистващи препарати, дезинфектанти, пестициди или антибиотици може
да има вредно въздействие върху тези процеси на пречистване.
Методът с активна утайка представлява биохимичен процес за пречистване на битови и производствени
отпадъчни води, който използва въздух и микроорганизми за окисляване по биологичен път на органичните замърсители. По принцип в процеса с активна утайка са включени: резервоар за аериране, в който се впръсква въздух
(или кислород) и се размесва добре с отпадъчните води,
и резервоар за утаяване, в който се събира утайката.
Част от отпадъчната утайка се рециклира в резервоара за аериране, а останалата част се отделя за по-нататъшно третиране и крайно обезвреждане.
Капещият филтър се състои от основен слой от скали, чакъл, шлака, торфен мъх или пластмасов материал,
покрит с биофилм, през който се пропускат отпадъчните води. Аеробните условия се поддържат от принудително инжектиран въздух или посредством естествената конвекция. Процесът включва адсорбция на органични съединения в отпадъчните води от микроорганизмите в биофилма и дифундиране на въздуха в слоя за осигуряване на кислорода, необходим за биохимичното окисление на органичните съединения. Крайните продукти
включват въглероден диоксид, вода и други продукти на
окислението. С уплътняването на биофилма въздухът все
по-трудно може да преминава през него и по този начин
се образува вътрешен анаеробен слой.
Киселините и основите обикновено могат да бъдат
неутрализирани при контролирани условия. Неутрализацията често води до получаване на утайка, която изисква третиране като твърд остатък, който може да бъде
токсичен. В някои случаи могат да се отделят газове,
което води до нужда от третиране на газовия поток.
След неутрализация понякога възниква необходимост и
от някои други форми на пречистване.
Токсичните материали, които включват различни
органични материали, метали (цинк, сребро, кадмий,
талий и др.), киселини, основи или неметални елементи
(арсен или селен) обикновено са устойчиви на биологични
процеси, освен ако не са много разредени. Често металите могат да бъдат утаени чрез промяна на рН или чрез
третиране с други химикали. Много от тях обаче са
устойчиви на обработка и може да се наложи да се подложат на концентриране, последвано от депониране или
рециклиране. Разтворените органични вещества в отпадъчните води могат да бъдат елиминирани чрез усъвършенствани процеси на окисление.
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Приложение на
панели
със странична
LED подсветка
Р

азнообразните панели със странична подсветка, които работят с
високоефективни светодиоди, стават все по-широкоразпространени в
осветителната индустрия. В голяма
част това се дължи на способността им да манипулират посоката на
светлината и начина й на разпръскване точно според изискванията на
приложението.
Все по-често, за да изпълняват
изискванията на производителите,
проектантите на LED осветители
трябва да намират нови начини за
ефективно разпространение на
светлината по естетичен начин.
Една от технологиите, които се използват в отговор на тази нужда,
са световодните панели със странична LED подсветка (light guide plate
– LGP). При тях светодиодите са
разположени в крайните, странични
части на целия панел, а светлината
им е насочена навътре и към много
тънки световоди, което позволява
по-добър оптичен контрол (особено
на цвят и еднородно разпределение
на светлината), по-ниска консумация
на енергия, както и възможно найтънък краен продукт.
Тези панели се използват от над
десетилетие при осветяването на
течнокристални дисплеи (LCD екрани), заради което са добре разработен продукт с много доставчици.
Производителите на LCD екрани из-
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ползват способността на LGP панелите да разпространяват равномерно и ефективно светлината от ограничен брой източници. За да се
постигне ефекта на равномерно разпространение обаче, при проектирането на качествените панели трябва да се вземе предвид цялото разстояние, изминато от светлината.
Това включва и моделът на излъчване на светлина от светодиода, технологията за проявяване на светлина (light extraction) от LGP панела,
както и всички допълнителни фолиа
и оптични компоненти, използвани в
цялостната система.

Това включва и пространствената характеристика на излъчване на
светлина от светодиода, технологията за извеждане на светлинния
поток (light extraction) от LGP панела,
както и всички допълнителни фолиа
и оптични компоненти, използвани в
цялостната система.

Свързване на светодиоди
към LGP панели
Проектирането и създаването на
LGP панели започва със свързването
на светлинния източник. Поради наличието на разнообразни светодиоди с различни модели на разпростра-
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осветление
нение и оптични компоненти, проектантите на панели със странична
LED подсветка трябва да преценят
точното взаимодействие между
светодиода и панела.
Правилната технология на
свързване и употребата на подходящ
светодиод могат да допринесат за
постигане на светлинна ефективност над 90%. Ако към LGP панела
трябва да се свържат допълнителни
фолиа и оптични компоненти, те
биха допринесли за по-равномерното
разпределение на светлината, но в
същото време могат да намалят
ефективността на системата. Един
погрешно подбран светодиод,
свързан по неподходящ начин, може
да допринесе за ефективност на осветлението, по-ниска от 70%. В много системи една такава загуба на
ефективност при свързването
(coupling loss) може да е най-големият недостатък.

Техники за проявяване на
светлината
Върху панелите могат да се принтират или гравират детайли, по
които излъчваната от светодиодите светлина да се концентрира. Тези
детайли могат да се създадат директно върху полимерния LGP панел или
върху отделен елемент, който след
това се присъединява към панела чрез
леене под налягане или топлинно
щамповане. Избраната техника е от
ключово значение, когато се определят необходимите разпределение на
светлината и ефективност на работа на панела.

Позициониране на
панелите в цялостната
система
Както с всеки излъчващ светлина
продукт, дизайнът на панелите със
странична подсветка трябва да е
съобразен с цялата осветителна
система. Тази система може съответно да включва LGP панели, които
са част от външно осветително
тяло, изцяло открито за крайния
потребител, или пък такива, които
са вградени в друг продукт. Тъй като
технологията на LGP панелите оползотворява визуалните отражения на
светлината, проектантите трябва
да вземат предвид точно къде ще
бъдат позиционирани те. Тази информация позволява оптимално съответствие с изискванията на крайния
продукт.
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Разпределение и модел на
излъчване на светлината
Проектантите на осветителни
тела все повече използват осветителни панели със странична LED подсветка вследствие на редица причини, главната от които е желанието
да доставят светлина от източник
(светодиод) за нуждите на крайния
потребител по изключително контролиран начин. LGP панелът улавя
светлината от светодиодите и я
разпространява или насочва според
конкретните изисквания. Ако излъчваната светлина обаче се насочва чрез гравиране в панела или техника без отражение, то начините за
промяна разпределението на светлината не са много. Дизайнерите трябва или да се примирят с първоначалната конфигурация, или да променят
разпределението чрез отделни оптични компоненти като лещи например.
Противоположно на това, ако
технологията за проявяване е рефлективна, е възможно да се промени
ъгълът, под който светлината се
излъчва от панела. По този начин
проектантите могат да използват
LGP за създаване на осветителни
тела с уникални модели на разпространение на светлината. Освен това
те могат допълнително да се променят с помощта на същите лещи,
които изкривяват светлината при
гравираните и нерефлективни панели.

Актуални продукти на
пазара
Първите общи осветителни продукти с LGP панели, намерили широко приложение в промишлеността,
са аварийните табели и изходните
осветителни системи, придобили
популярност през 90-те години на
миналия век. Първоначално тези панели с LED подсветки са използвани
с цел създаването на тънко и ефективно осветление, което да се характеризира с дълъг експлоатационен живот дори в случай на загуба на
мощност в предприятието. От тогава до днес този вид продукти са
намерили още редица приложения.
На изложенията за осветителни
технологии и продукти се демонстрират различни решения, които използват панели със странична LED
подсветка. В момента на пазара се
предлагат LGP панели, излъчващи
светлина както от горната, така и

от долната си повърхност. По този
начин се премахва нуждата от инсталирането на два отделни панела
в едно осветително тяло, когато е
необходимо светлината да се излъчва в няколко посоки.
Тези панели създават т.нар.
„batwing“ светлоразпределение отгоре, а отдолу светлината пада поправолинейно. Технологията е подходяща за директно осветляване на
работна маса или бюро, разположени под осветителното тяло, докато
в същото време цялата стая се осветява индиректно от горната
страна на панела.

Бъдещо приложение на
технологията
За много кратък срок от време
осветителната индустрия приема
LGP панелите като необходим компонент за ефективно манипулиране на
светлоразпределението от светодиоди. Проектантите продължават да
търсят нови начин да се възползват
от технологията в още по-голяма
степен, отвъд способността й за осветление с насочена светлина.
Стремежът е да се създадат значително различни продукти с подобрени естетически особености.
Един пример за нова разработка
благодарение на LGP панелите е
възможността за създаване на извивки и триизмерни форми в световода. Тъй като повечето осветителни
тела на пазара в момента имат плоски и опростени форми, а светлоразпределението им също е относително праволинейно, в цялостния дизайн
и производство се търсят иновативни начини за създаване на посложни продукти и решения.
Много от дизайнерите на осветителни тела започват да се възползват от предимствата за създаване
на отделни светлоразпределителни
модели, което LGP панелите позволява. Вследствие на това понастоящем се разработват много нови
продукти, които позволяват контролираното насочване на светлина за
нуждите на всяко отделно приложение.
Въпреки че световодните панели
със странична LED подсветка не са
задължителен елемент в производството на модерни осветителни
тела, когато се използват, те могат
да създадат много по-ефективен и
съответстващ на изискванията продукт.
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CANbus êëàâèàòóðà ñ
6 áóòîíà è âúçìîæíîñò
çà ïåðñîíàëèçàöèÿ
KP6 êëàâèàòóðàòà ðàçïîëàãà ñúñ
snap-in êîðïóñ (ñúñ çàùèïâàíå) è
ñòàíäàðòíà CANbus ôóíêöèÿ, ïîçâîëÿâàùè áúðçî àñåìáëèðàíå è èíñòàëàöèÿ. Ñ ïîâúðõíîñòíî çàêðåïâàíå, êîåòî ñïåñòÿâà ìÿñòî, KP6
áóòîíèòå ïðåäëàãàò îò÷åòëèâà
òàêòèëíà ðåàêöèÿ è êà÷åñòâåí ïàíåëåí äèñïëåé ñ ìíîãî âúçìîæíîñòè
çà ïåðñîíàëèçàöèÿ, âêëþ÷èòåëíî ìàðêèðàíå è îñâåòÿâàíå.
Êëàâèàòóðàòà îò ñåðèÿ KP6 å èäåàëíà çà ïðèëîæåíèe â êîíòðîëíè
òàáëà èçèñêâàùè plug-and-play ìîíòàæ íà ðàâíà ïîâúðõíîñò. Ïîäõîäÿùà å çà ïðèëîæåíèå â ìàøèíè çà îáðàáîòêà íà ìàòåðèàëè, ñåëñêîñòîïàíñêà òåõíèêà, òåæêîòîâàðíè àâòîìîáèëè è åëåêòðîìîáèëè.
Îñíîâíè õàðàêòåðèñòèêè:
l Êëàâèàòóðà ñ 6 áóòîíà, ïîçâîëÿâàùà ïåðñîíàëèçàöèÿ;
l CANbus J1930;
l 3 LED èíäèêàòîðà íà áóòîí è ñèìâîëè ñ ïîäñâåòêà;
l Çàùèòà äî ñòåïåí IP65;
l 1 ìèëèîí ìåõàíè÷íè öèêúëà íà áóòîí;
l Áúðç ìîíòàæ.
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