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накратко
ТехноЛогика отпразнува първия рожден ден на TechnoMagicLand със
специално събитие
На 11 юли т. г. се проведе специално събитие по повод първия рожден ден
на интерактивния детски център за наука и технологии TechnoMagicLand,
иницииран, финансиран и реализиран от българската софтуерна компания ТехноЛогика в партньорство със София Тех Парк. Гостите на лаборатория „Машина на времето“ (TimeMachineLab-1) имаха възможността да надникнат в
бъдещето на науката и технологиите. За участниците в събитието бяха
предвидени редица интересни игри – отгатване дали науката от филмите
е реална, запознаване с материалите на бъдещето и силата на химичните
елементи, състезания с изкуствения интелект на експонатите в
TechnoMagicLand. Акцент на TimeMachineLab-1 беше затварянето на капсула
на времето, която да покаже на следващите поколения как са живели техните предци.
През първата година от съществуването на центъра, намиращ се в сграда
Експериментариум на София Тех Парк, през него са преминали близо 14 000
деца и подрастващи. В разработването на опитите участват учени, специалисти и методисти в съответните научни области, сред които и представители на академичната общност.

ВЕНИ и Ко откри нов шоурум в София
От началото на годината ВЕНИ и Ко разполага с нов шоурум в София, на
бул. „Ботевградско шосе“ 118, където предлага богато продуктово разнообразие. Посетителите могат да намерят различни видове складови колички платформени, гарови, специални, транспалетни, както и някои модели от
сериите Високоповдигачи за европалети и Ръчноводими електрокари с марка
VENI.
В магазина се предлагат и ходовите колела на световни производители
като Tellure Rota Италия, Wicke Германия, Reader-Vogel Германия, които дружеството влага в произвежданата складова техника VENI и предлага и самостоятелно в зависимост от нуждите на клиента – в машиностроенето,
хранително-вкусовата промишленост, за специални цели. „Шоурумът е на изключително комуникативно място, с лесен и бърз достъп, разполага с постоянни складови наличности и можете да получите компетентна консултация
на място от представители на фирмата“, коментираха от ВЕНИ и Ко.

Аутомотив Клъстер България засилва сътрудничеството с ИАНМСП
Възможностите за по-тясно сътрудничество между Аутомотив Клъстер
България и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия бяха обсъдени от представители на двете организации. Изпълнителният директор на АКБ арх. Любомир Станиславов и изпълнителният директор на ИАНМСП д-р Бойко Таков дискутираха начините за промотиране на
фирмите от клъстера чрез двата проекта на агенцията за интернационализация на българските предприятия, финансирани по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Фирмите, които членуват в клъстера, ще имат възможност и да участват
в търговски мисии в чужбина, организирани от агенцията. През октомври т.
г. в Регенсбург, Германия ще се проведе бизнес форум с двустранни срещи
между български и германски компании от автомобилостроенето. Партньор
от немска страна е Автомобилен клъстер Байерн, а организатор от българска
– ИАНМСП. „Имаме идея да представим в детайли благоприятните условия за
производство, научноизследователска и развойна дейност и бизнес в България“, подчерта изпълнителният директор на ИАНМСП.

Българското подразделение на Lindner Group ще строи завод в Русе
Представители на българската дъщерна фирма на производителя на фасадни елементи Lindner Group, Германия, се срещнаха с кмета на община Русе
Пламен Стоилов и неговия екип. Компанията планира инвестиция в производствени мощности в града на стойност 13 млн. евро, която ще осигури близо
200 нови работни места. По думите на Вернер Хофман, управител на фирмата, новата производствена база в Русе ще е разположена на площ от 67 000
m2.
„Като дъщерно дружество на Lindner, нашата нова компания в България –
Линднер Билдинг Енвелъп Инженеринг ЕООД, има няколко предимства: ние можем да произведем всички компоненти на сградната обвивка, включително
специално разработени решения за индивидуални фасади“, заяви г-н Хофман.
Представителите на Линднер подчертаха, че предимствата, улеснили избора на град Русе за място за изграждане на новата производствена база, са
стратегическото му местоположение на брега на р. Дунав и в близост до
границата с Румъния, както и Русенският университет „Ангел Кънчев“ и многото добри професионални гимназии.
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Microchip представи две нови фамилии високоскоростни АЦП
Microchip обяви две нови фамилии компактни аналогово-цифрови преобразуватели с 153,6 kSPS преобразуванe. 24-битовите MCP356x и 16-битовите
MCP346x делта-сигма AЦП предлагат по-високи програмируеми скорости за
предаване на данни, като същевременно осигуряват висока точност и по-ниски нива на шум. Те се предлагат в малък UQFN-20 корпус (3x3 мм), който ги
прави подходящи за приложения с намалени габарити като например преносими измервателни уреди.
Фамилиите MCP356x и MCP346x предлагат много по-висока скорост на предаване на данни в сравнение с повечето делта-сигма АЦП, което ги прави идеални за разнообразни приложения, изискващи преобразуване с различна скорост
на данните, включително управление на индустриални процеси, автоматизация, сензорни преобразуватели и предаватели. В новите АЦП са интегрирани
осцилатор, температурен сензор и диагностичен източник на ток (burnout
current source).

Пето издание на Международния конгрес за IoT решения в Барселона
Международният конгрес за IoT решения (IOT Solutions World Congress) ще се
проведе за пета поредна година между 29 и 31 октомври т. г. в Барселона. От
първото си издание през 2015 г. досега събитието се е утвърдило като платформа за представяне на последните разработки в областта на индустриалния IoT и стартиране на нови бизнес партньорства, подчертават организаторите от Fira de Barcelona.
Тази година в тридневната програма на конгреса ще участват 400 лектори, които ще разгледат някои от най-актуалните въпроси в сферата на IoT.
Експерти и доставчици на технологични решения ще представят примери за
приложения, илюстриращи как IoT променя различните индустриални отрасли.
В изложбената зона с площ от 32 000 кв. м над 300 компании ще представят своите продукти и услуги за дигитална трансформация в сектори като
транспорта, производството, здравеопазването, енергетиката, строителството и инфраструктурата и др. През 2018 г. форумът привлече 16 250
посетители и 341 изложители.

ABB откри енергийно независим завод без въглеродни емисии
ABB откри своята първа енергийно независима производствена база без
емисии въглероден диоксид. След двугодишна фаза на проектиране и конструиране, като част от своя проект „Мисия до нула“, компанията въведе в експлоатация соларна електроцентрала в завода на дъщерното дружество BuschJaeger в Люденшайд, Германия.
Пълният енергиен цикъл на завода е създаден с водещите в сектора енергийно ефективни компоненти на ABB. Иновативният обект ще спестява около
630 тона въглероден диоксид годишно. Голяма част от необходимата енергия
се създава с помощта на устойчива соларна електроцентрала и изключително
енергийно ефективен когенерационен завод. Технологиите на ABB ще генерират достатъчно енергия от соларната електроцентрала, за да покриват 100%
от енергийните нужди на завода.
„Тази интелигентна екосистема подсилва енергийната ефективност, устойчивостта и опазването на ресурсите, осигурявайки възможност за едно
истинско бъдеще с нулеви вредни емисии за промишлеността и отвъд нея“,
обясни Тарак Мехта, президент на бизнес направление „Електроснабдяване и
електрообзавеждане“ в ABB.

Европа държи 35% от световния пазар на машини
По време на общото си събрание в Рюшликон Европейската асоциация на
машиностроителните индустрии (CECIMO) обяви оборот за 2018 г. на стойност 27,5 млрд. евро, което представлява ръст от 9% спрямо 2017 г. По този
начин Европа си гарантира 35-процентен пазарен дял в глобалното производство на машини.
„Индустриалният растеж намали скоростта си през 2018 г. поради стагнацията на световната търговия, несигурността в геополитическите отношения и отслабващите бизнес нагласи. Очакваме промишлената дейност да
продължи да се забавя и през 2019 г., а през 2020 г. да се възстанови в определена степен. Тази година европейският машиностроителен пазар вероятно
ще се разширява с по-бавен темп в сравнение със САЩ и Азия“, коментираха от
CECIMO. В рамките на събранието бяха обсъдени и политиките за изкуствения
интелект и квалификацията в машиностроителните компании. Провелата се
панелна дискусия бе с фокус върху предизвикателствата за производителите
по отношение на придобиването на необходимите умения, увереност и възможности в областта на изкуствения интелект.
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Нова производствена пещ бе пусната в експлоатация в завода на Тракия
Глас България
На 2 юли т. г. в Търговище беше пусната в експлоатация нова производствена пещ в завода за плоско стъкло на Тракия Глас България. Сред гостите
на официалната церемония бяха министърът на икономиката Емил Караниколов, главният изпълнителен директор на Шишеджам Ахмед Кърман, областният управител и кметът на Търговище, депутати и партньори на компанията.
Инвестицията на стойност над 42 млн. евро е с капацитет 725 т стопено
стъкло за 24 часа. Паралелно е въведена и нова инсталация за охлаждане с
нулеви загуби на вода. От ръководството на завода поясниха, че тя ще поддържа изправността на новата пещ, чиято температура вътре достига средно 1600°C.

Филкаб демонстрира продуктови иновации на Schneider Electric
На 25 юни т. г. в централата на Филкаб в Пловдив се състоя Ден на
Schneider Electric, по време на който бяха демонстрирани честотните регулатори ATV Process Multi Pump и приложението EcoStruxure AOA – Augmented
Operator Adviser. Демонстрацията на ATV Process Multi Pump включваше симулация на процеси и проблеми, които присъстващите на семинара специалисти по индустриална автоматизация и поддръжка имаха възможността да
отстранят в реално време. Участниците в събитието се запознаха и с предимствата на технологията на добавената реалност в индустриалната
поддръжка, сред които възможност за следене на параметрите на работещите помпи в реално време и получаване на информация за процедури по
поддръжката им.
Системата EcoStruxure AOA – Augmented Operator Adviser е вече успешно
въведена в експлоатация в производствените мощности на Schneider Electric
в България, разказаха експертите от компанията. Сред отчетените ползи са
спестяване на огромна част от времето за диагностика на машините, скъсяване на престоите им, повишаване на възвръщаемостта на вложените средства, както и по-лесно и бързо справяне с предизвикателствата по поддръжка
на сложното оборудване.

БАН предлага стратегия за развитие на изкуствения интелект в страната
Учени от Българската академия на науките предложиха проект на Национална стратегия за развитие на изкуствения интелект (ИИ) до 2030 г. Документът, предоставен за разглеждане в Министерския съвет, е изготвен с цел
да се подпомогне адаптирането на обществото към иновационните технологични процеси, така че да се повиши конкурентоспособността и продуктивността на българската икономика.
Според българските учени технологичните иновации не са универсално приложими и трябва да бъдат съотнесени към националните особености на икономиката и социално-културния контекст. Основни технологични предпоставки за развитие на цифровата икономика у нас са облачните и интернет технологиите, технологиите за оползотворяване на потенциала на големите
масиви от данни, индустриалната и сервизната роботика.
В предложената от БАН стратегия се разглеждат също социалните аспекти на изкуствения интелект и се посочва, че новата вълна цифрови технологии (машинно самообучение, роботика, големи масиви от данни, автономни системи) ще има значителни последици за икономиката и пазарите на
труда.

Софийска вода с инвестиции за 46,3 млн. лв. през 2019 г.
Съгласно 5-годишния бизнес план на Софийска вода за периода 2017-2021 г.,
предвидените инвестиции за тази година са в размер на 46,3 млн. лв., съобщиха от дружеството. След първите две години и половина от изпълнението на
плана компанията не само покрива заложеното от КЕВР, но по много от показателите е постигнала по-високи резултати.
„За тези две години и половина от Бизнес план 2017-2021 г. целият екип
на Софийска вода работихме упорито и целенасочено. Посоката ни беше дигитализация и модернизация – на мрежата, на клиентското обслужване, на
съоръженията, на инфраструктурата. Направихме повече от обещаното за
периода. Знаем, че ни очакват още предизвикателства, предстои още много
работа. Желаем със същите темпове и амбиции на най-големия оператор у
нас да станем един от най-добрите ВиК оператори в региона – с отлични
услуги, гарантирано качество на водата и нарастващо доверие на клиентите в нас“, заяви изпълнителният директор на Софийска вода Васил Тренев.
Предстои въвеждането на дезинфекция с ултравиолетови лъчи на постъпващата сурова вода в ПСПВ „Бистрица“, както и внедряването на софтуер за
мониторинг на подаваните количества към водопроводната мрежа.
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Състоя се
предварителното
представяне на
К 2019 в Дюселдорф

От 1 до 3 юли т. г. в Дюселдорф, Германия, се състоя
предварителното представяне пред световната специализирана преса на тазгодишното издание на най-голямото
в света изложение за каучук и пластмаси K. Събитието се
проведе в Congress Center Dusseldorf South (CCD Süd) и програмата му включваше кръгли маси, дискусии и презентации с водещи фигури в европейската пластмасова индустрия. Форумът привлече сериозен брой журналисти от
специализираните медии, в това число и представител на
списанието на българската индустрия – Инженеринг ревю.
Програмата на предварителното представяне включваше участие на високопоставени представители на
немските асоциации за пластмаси и каучук, от страна на
организатора на изложението – Deutsche Messe. Представителни групи от ръководството на някои от най-иновативните участници на предстоящото изложение представиха в аванс най-интересното, на което ще бъде посветено участието им на К 2019 през есента. Сред компаниите, които презентираха дейността си, бяха Reifenhаеuser GmbH & Co. KG Maschinenfabrik, Battenfeld Cincinnati
Extrusion Holding GmbH, SIKORA AG, Sumitomo (SHI) Demag
Plastics Machinery GmbH, WACKER, LANXESS AG, Covestro
Deutschland AG, BASF SE, KraussMaffei, Asahi Kasei Europe
GmbH, Huntsman Corporation, Chen Hsong Holdings Ltd.
Изложението К се провежда веднъж на 3 години от
1952 г. насам. На последното му издание през 2016 г. са
се представили 3293 изложители от 61 страни на площ
близо 173 хил. кв. м и е било посетено от 232 053 посетители, от които 71% от страни извън Германия. Найсилните национални участия са на европейски фирми –
главно от Германия, Австрия, Швейцария, Франция и
Турция (156 участници). Участието на други страни от
Югоизточна Европа включва 2 фирми от България (3 през
2016 г.), Гърция участва с 9 фирми (6 през 2016 г.),
Хърватска с 3 фирми и на двете издания, Румъния – със
7 фирми (5 през 2016 г.), Сърбия с 1 участник.
За изданието на водещото изложение К 2019 се очаква още по-засилен интерес на участници и посетители,
но и истински досег с бъдещето на сектора и най-вече
с технологиите, които го обезпечават.
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EMO Hannover 2019 Preview
представи акценти и новости
от предстоящото изложение
П

овече от 80 журналисти от над
30 страни, сред които и представител на водещото българско издателство за професионална техническа
периодика TLL Media, взеха участие
на EMO Hannover 2019 Preview на 3 и
4 юли т. г. Там те имаха възможността да се срещнат с 38 изложители от девет страни, главно от машиностроителния и металообработващия сектор.
„Окуражени сме от големия интерес, демонстриран още по време на
подготовката за ЕМО, и очакваме
разнообразна програма, в която изложителите ще предоставят кратък
преглед на своите технологични иновации и нови разработки, които посетителите могат да видят на EMO
Hannover от 16 до 21 септември“,

отбеляза д-р Вилфрид Шефер, изпълнителен директор на Германската машиностроителна асоциация (VDW),
организатор на събитието. За първи
път то се излъчваше на живо онлайн.
EMO Hannover 2019 Preview се
проведе под мотото на тазгодишното издание на изложението - „Интелигентни технологии за производство на бъдещето!“, и подчерта значението на ЕМО като водещ световен панаир в областта на металообработката и информационна платформа за представяне на бъдещето
на производствените технологии.
По време на откриването д-р Анселм
Блок от Германския научноизследователски център за изкуствен интелект (DFKI) представи лекция на
тема „Индустрия 4.0: Препятствия
и възможности в реалното производ-

ство“. Експерти от различни компании илюстрираха възгледите си за
бъдещето на индустрията чрез 120секундни доклади за своите предложения в областта на цифровизацията и производствените мрежи.
По последни данни на организаторите, на EMO Hannover 2019 България ще бъде представена от три
компании: РАИС, ВСК Кентавър и
ЗММ България.

Фирма Paul Horn отбеляза
50-годишнината си в рамките
на Technology Days 2019
О

т 5 до 7 юни т. г. фирма Paul Horn GmbH проведе
седмото издание на HORN Technology Days 2019, отваряйки врати за клиенти и бизнес партньори. По време на
събитието, което премина под мотото "Технология.
Прозрачност", заводът отбеляза 50 години от основаването си. Paul Horn GmbH произвежда прецизни инструменти и аксесоари за металообработка на площ от 30
000 кв. м, Тюбинген, Германия. Компанията има производствени площадки и във Великобритания, Италия,
Чехия и САЩ. С около 1000 служители и годишен оборот
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от над 197 млн. евро през 2018 г., HORN е най-голямото
промишлено предприятие в града. В световен мащаб за
Horn Group работят над 1500 души.
"Предложихме на посетителите възможност да видят производствените ни мощности и да поговорят
директно със специалистите ни. Щастливи сме, че можахме да отпразнуваме 50-годишния ни юбилей в компанията на клиентите, партньорите и служителите ни
именно в рамките на Technology Days и трите вечерни
събития", сподели управляващият директор на Paul Horn
GmbH Маркус Хорн.
В допълнение, фирма Paul Horn GmbH предложи на гостите, чийто брой достигна 4700, осем интересни лекции, съпроводени с практически демонстрации. Сред
темите на лекциите бяха "От прах до завършен продукт", "До атомното ниво", "Тенденции и перспективи в
производството на прецизни инструменти", "Механична обработка на синтерован карбид", "Фрезоване на найвисоко ниво", "Успешно оформяне на канали и отрязване"
и др. Изложби от редица клиенти от различни индустриални сектори и над 50 партньорски компании завършиха
програмата на HORN Technology Days 2019. Следващото
издание на събитието ще се проведе през 2021 г.
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Пазарът в региона е
с висок потенциал
Славой Мусилек, генерален мениджър
за Централна и Източна Европа,
Русия и бившите съветски републики
в Universal Robots,
пред сп. Инженеринг ревю
Българският пазар е географски разположен между два регионални офиса на Universal Robots – този
в Бурса, Турция (отворен през 2018 г.) и този в
Букурещ, Румъния (отворен по-рано т. г.). Какво
е значението на Югоизточна Европа като пазар
за Universal Robots?

Ние разглеждаме българския пазар, както и тези в
съседните страни, като такъв с висок потенциал, което се потвърждава от пазарния ръст, както и от постоянно нарастващото търсене на решения, свързани с
използването на колаборативни роботи. Всяка държава
е изправена пред собствени предизвикателства. Когато говорим обаче с нашите бизнес партньори, виждаме,
че нуждата от лесни за въвеждане и гъвкави решения с
бърза възвръщаемост на инвестициите е една и съща за
всички клиенти, независимо от различните производствени сегменти и размера на компаниите. Това важи в
пълна сила и за липсата на квалифицирана работна ръка,
поддържането на постоянно качество на продукцията и,
разбира се, високата продуктивност.
В момента Universal Robots има двама дистрибутора у нас – Алфа Тест и Солтех, както и интегратор – Сороков Инструментс. Какви са плановете Ви за развитие на българския пазар?

Ще продължим да разширяваме партньорската си
мрежа в България, както правим и в други държави. Особено заинтересовани сме от сътрудничество с компетентни и професионални системни интегратори, които да са достатъчно гъвкави, за да покрият търсенето
на нашите клиенти за експертиза в проектирането и
внедряването по възможно най-ефективния начин, в случай че тези клиенти нямат достатъчно собствени ресурси или знания.
Universal Robots е фокусирана главно върху работата с малки и средни по размер производители
и предприятия. В България те държат около 40%
от оборота на преработвателната индустрия по
данни на НСИ. Къде виждате най-значимия си
пазарен потенциал?

Коботите на Universal Robots са широко използвани в
глобален мащаб от различни по размер компании – от
огромни международни корпорации до много малки регионални организации, опериращи в различни индустрии. Вие
споменахте малките и средни предприятия. Това, разбира се, е сегмент, в който Universal Robots традиционно
работи с голям успех.
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В какъв тип сектори имате най-високи продажби в Югоизточна Европа?

Автомобилната индустрия, естествено, играе найважната роля, но нашите клиенти представляват и
други сфери – електроника, хранително-вкусова промишленост, домашни потреби... Това са само част от тях.
Миналата година Universal Robots представи изцяло ново поколение коботи - e-Series, в три размера - UR3e, UR5e и UR10e. Всички продукти от еSeries следват най-съвременните тенденции в
технологията, свързана с коботи. Разкажете на
читателите ни за най-ключовите от тях.

E-Series е много иновативно решение с някои ключови
характеристики от старите CB3 платформи като: вграден сензор за сила/въртящ момент; 17 функции за безопасност по EN ISO 13849-1, кат.3, PLd, сертифициран
от TUV NORD; лесно сменяеми стави; интуитивно програмиране; лек и адаптивен пулт за обучение; персонализирано време и разстояние на спиране.
Какви са последните новости около Академията
на Universal Robots? Как е възможно оператор да
успее да програмира кобот само за 87 минути?

Universal Robots се приема като обучител в сферата
на колаборативната роботика. Ние виждаме много голям потенциал в тази сфера, особено с толкова добре
работеща платформа като Академията Universal Robots.
Засега има 9 различни модула, в които нашите клиенти
и ученици, както и всички други заинтересовани лица
могат да се учат как се програмира робот. Това е великолепна безплатна онлайн учебна програма на 6 различни
езика, която дава възможност на посетителя съобразно
неговите интереси лесно да придобие умения и знания в
комфорта на собствения си офис.
Има ли програмисти от Югоизточна Европа, които вземат участие в разработките на Universal
Robots?

В момента не, но ние дълбоко вярваме, че ще привлечем такива в бъдеще. Имаме програмисти от Словакия,
Чехия, Румъния, Унгария, и се стремим да привлечем повече, включително и от България.
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Интегрални сензори
за температура,
налягане, влажност
и газове
Р

Стефан Куцаров

азвитието на съвременните технически средства е все по-тясно
свързано с ползването на сензори за
контрол на начина им на функциониране и подобряване на параметрите.
Съществуващите отдавна сензори
като самостоятелни блокове
продължават да са широко разпространени, но непрекъснато нараства
относителният дял на интегралните сензори с вградена електроника
за обработка на събираните данни и
предаването им чрез програмни средства и протоколи. Микроелектронните сензори периодично намират
място в списание Инженеринг ревю:
„Интегрални схеми за безжични сензори“ в бр. 4/2014 г., „Новости в
областта на интегралните сензори“
в бр. 2/2016 г. и „Сензори за движение и положение в електрониката“ в
бр. 5/2018 г. Настоящата статия
отразява новостите при сензорите
за температура и налягане с пазарно представяне след 01.04.2016 г.,
както и при сензорите за влажност
и газове от началото на 2014 г.
Дадени са и сведения за добиващите
нарастваща популярност комбинирани сензори за две и повече величини.

Сензори за температура
При ползването на интегралните
сензори за температура (Temperature
Sensor) не трябва да се забравя, че
постигането на желани параметри
на устройствата нерядко може да
се осъществи и чрез по-прости дискретни прибори, чието приложение
не трябва да се пренебрегва за сметка на интегралните сензори. От последните преобладаващо се използват цифровите, които превръщат
температурата в двоично число с 9
до 24 разреда (колона 2 на табл. 1).
То е с фиксирана разредност, която
в някои модели може да се програмира (сензорите на редове 4 и 9). За
някои приложения без изисквания за
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б
Фиг. 1. Цифров сензор за температура: а - структура; б цикъл на преобразуване
а

висока точност на измерване (например в автомобили и регистриране на
температура, преминаваща определена граница) продължават да се ползват аналогови сензори (ред 12).
Същност. Опростената структура на цифров сензор за температура
е на фиг. 1а. Биполярният транзистор
Т създава постоянно напрежение с
нелинейна зависимост от температурата, но на изхода на блока за калибровка Cal тя вече е линейна. Аналогово-цифровият преобразувател
ADC извършва до 10 преобразувания
в секунда (в зависимост от модела
на сензора), всяко за време Т (фиг. 1б).
Самото преобразуване Conv е от t1
до t2 и през значително по-голямото
време t2-t3 (Standby) консумацията на
сензора е стотина пъти по-малка.
Полученото двоично число на изхода
на АЦП чрез блока Logic се прехвърля
на регистрите Reg, чийто брой и
предназначение също са в зависимост
от сензора. Блокът Interface формира
числото най-често в съответствие
с интерфейс I2C и по-рядко с SPI или
SMBus и съответно го изпраща в
последователен код чрез изхода Out.
Също част от сензорите съдържат и
EEPROM (блок Mem) с обем до няколко
kb и/или блок Alert, на чийто изход се
получава съответното логическо
ниво при температура над определена стойност.
Основни параметри. В температурния обхват (Temperature Range)
TR на сензорите е гарантирана точността (Accuracy, Temperature Accuracy), като той може да е равен или по-

тесен от работния температурен
обхват (Operating Temperature) на
самата интегрална схема (ИС). Освен
това някои сензори имат по-голяма
точност в средната част на TR в
сравнение с двата му края, а в други
той е разделен на няколко подобхвата всеки с различна точност – така
например този на ред 6 в табл. 1 е
с три, а с 5 подобхвата е даденият
на ред 13.
Цифровите сензори имат два специфични параметъра, свързани с измерването на температурата,
първият от които е разрешаващата
способност по температура
(Temperature Resolution) Res, показваща
каква промяна на температурата
съответства на 1b от изходното
число. Времето на преобразуване
(Conversion Time) CT е от смяната на
температурата до установяване
съответстващото й число на изхода
на сензора. Към него в някои сензори
е прибавена скоростта на преобразуване (Conversion Rate), показваща броя
на преобразуванията за 1s. Например
даденият на ред 1 има скорости 0,25,
1, 4 и 8 conv/s, задавани външно чрез
2b число. В аналоговите сензори постоянното изходно напрежение е линейна функция на температурата и
вместо RES и СТ като параметър се
ползва усилването (Sensor Gain) SG,
представляващо промяната на напрежението при изменение на температурата с 1°С. То е с отрицателен
знак при промяна на двете величини
в противоположни посоки.
Сред електрическите параметри
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Таблица 1. Сензори за температура.
№

Модел (тип) [година]

Производител

Темп.обхват, С (точност) [Res] {CT}

1
2

AS6200 (цифров,12b) [2017]
ADT7312 (цифров, 16b) [2012]

AMS AG
Analog Devices

4

AT30TS74 (цифров, 9-12b) [2017]

Microchip

5

PCT2075 (цифров, 11b) [2017]

NXP

-40 +125 (±0.4°C/±1°C) {32ms}
-55 +175 (±1°C/±1.5°C) [0.0078°C] {240ms}
-40 +145 (±1°C/±1.75°C) [0.0625°C 1°C]
{35ms}
-40 +125 (±1°C/±2°C) [0.0625°C 0.5°C] {25200ms}
-55 +125 (±1°C/±2°C) [0.125°C] {28ms}

6

N34TS04 (цифров, 12b) [2016]

ON Semiconductor

-20 +125 (±1°C ±3°C) [0.0625°C] {100ms}

7
8
9

BH1900NUX (цифров,12b) [2016]
STS31 (цифров) [2018]
Si7051 (цифров, 11-14b) [2018]

ROHM
Sensirion
Silicon Labs

-20 +85 (±3°C) [0.0625°C] {22ms}
-40 +125 (±0.2°C) [0.01°C] {12.5ms}
-40 +125 (±0.1°C) {1.5-7ms}
-20 +125 (±0.5°C/±2°C) [0.0625°C 0.5°C]
{70ms}
-20 +70 (±0.1°C) {8.22ms}
-40 +150 (±0.3°C/±0.6°C) [-13.6mV/°C]
-55 +150 (±0.05°C/±0.1°C) [0.0078°C]
{15.5ms}

3 MAX31875 (цифров, 8-12b) [2019]

Maxim Integrated

10 STTS2004 (цифров, 9-12b) [2019] ST Microelectronics
11 TSYS01 (цифров, 16b/24b) [2018]
12
LMT87-Q1 (аналогов) [2017]

TE Connectivity
Texas Instruments

13

Texas Instruments

TMP117 (цифров, 16b) [2018]

са захранващото напрежение VСС (или
V+) и консумираният ток, който зависи от режима на работа – в табл. 1
с IQ е означен този в процес на преобразуване (Continuous Conversion Time)
и ISD е на неработещ сензор (Shutdown
Current). Освен тези два тока често
се дават и други в различни режими
на работа, например за различен брой
преобразувания в секунда.
Съвременни модели. Размерите
на техните корпуси непрекъснато
намаляват заедно с постояннотоковата им консумация, примери за което са дадените в табл. 1. Тези и
някои други особености правят интегралните сензори подходящи за
преносими прибори (таблети, смартфони, фотоапарати, и др.), за вграждане в медицински уреди (например
за измерване на телесната температура), контрол на хладилни системи в индустрията и бита, автоматизирани индустриални машини (№1
и №8 в табл. 1). Съществуват специализирани сензори с разширен обхват на измерваните температури
за работа в автомобили и дронове и
за осигуряване на контрол и защити
(№2 и №11). Малките стойности на
СТ в част от моделите (№6) са предпоставка за бързо и съответно с
повишена точност измерване на
температурата. Не са за пренебрегване и възможностите на сензори,
позволяващи свързване с еднопроводна линия. Сериозно е мястото им в
комуникационни прибори, компютри
и сървъри – номера 1, 4, 9 и 10 в табл.
1. Нараства броят на сензорите без
корпуси (номера 2 и 4), като често
даден модел се предлага и в класически корпуси (№3).
Добре познатото от други области разширение на възможностите
на една ИС чрез прибавяне в структурата й на EEPROM не отминава и
сензорите за температура макар и
в сравнително ограничен мащаб.
Предназначението на паметите е
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VCC,V; (IQ/ISB, A) [интерфейс/EEPROM]
{допълнителни възможности}

Раб.темп.обхват,
(размери,mm)

1.8-3.6 (6/0.1) [I2C/-] (Alarm, Address)
2.7-5.5 (245/2.5) [SPI/-] (Alarm)

-40 +125 (1.53x1.04)
-55 +175 (2.35x1.95x0.092)

1.6-3.6 (80/0.5) [I2C/-]

-50 +150 (0.84x0.84x0.35)

1.7-5.5 (235/0.6) [I2C; SMBus/-] (Alarm)

-55 +125 (2x3x0.6)

2.7-5.5 (200/<1) [I2C/-]
2.2-5.5;(1000/10) [I2C; SMBus/4kb]
(Address)
2.7-3.6 (75/1) [I2C] (Alarm, Address)
2.15-5.5 (600/0.2) [I2C/-] (Alarm, Address)
1.9-3.6; (90/0.06) [I2C/-]

-55 +125 (2x3x0.75)
-45 +130 (2x3x0.5)
-30 +90 (2x3x0.6)
-40 +125 (2.5x2.5x0.9)
-40 +125 (3x3x0.75)

2.2-3.6;(160/-) [I2C/4kb] (Alarm; Address)

-20 +125 (2x3x0.8)

2.2-3.6 (12.5/0.14) [SPI; I2C/-] (Adress)
2.7-5.5 (5.4/-)
1.8-5.5 (3.5/0.15) [SMBus/48b] (Alarm;
Address)

-40 +150 (4x4x0.85)
-50 +150 (2x1.25x1.05)

програмиране на някои функции и
параметри на сензора, като в табл.
1 това са дадените с номера 6 и 13.
Споменатият блок Alarm също осигурява ефективно разширяване на
приложенията и неговият изход Alert
се свързва към управляващия блок на
устройството, което обикновено
то се изключва при достигане на
определена температура и включва
при друга - характерни примери са
отоплителните и хладилните системи, а в табл. 1 такива сензори са
дадените с номера 1, 2 и 8. Все попопулярна става разновидността
със задаване от ползващия устройството на двата прага, каквито са
сензорите с номера 4-6, 10 и 13. За
системи с няколко сензора, събиране
на данните и общо управление са
сензорите с възможност за адресиране обикновено чрез 1-битово до 3битово число – приборите с номера
1, 4-8 и 13 в табл. 1.
Дискретни сензори. Известните
отдавна и все още най-масово използвани термистори имат и различни
специфични приложения особено в автомобилите. Например ERTSW06D202 на Panasonic е за измерване температурата на охладителната течност с обхват -30÷+120°С, а
ERTSW04D222 е за температурата
на маслото с обхват -30÷+200°С. С
автомобилно и индустриално приложение е NTGALU03A/LUG39A Mini Lug
Series на Vishay BCcomponents с температурен обхват -40÷+125°С. Предназначени за работа до значително
по-високи температури са сензорите на основата на тънкослоен платинов слой (Platinum thin film thermal
sensor) върху керамична подложка.
Такъв е SDT310HCTP на KOA Speer
Electronics с линейна зависимост на
съпротивлението му от температурата, обхват -55÷+400°С и размери
1,2x3x1,1 mm. За безконтактно измерване на температура се ползват
инфрачервени сензори с термодвой-

-55 +150 (2x2x0.72)

ка (Infrared thermopile sensor) какъвто
е TSD305 на TE Connectivity с обхват
0÷+300°С, изход I 2 C и размери
∅8,2x8,45 mm.
Сензорни модули. Размерите им
продължават да намаляват и през
последните години се появиха прибори, подходящи за преносими устройства. Такъв е MLX90640 на Melexis,
като основното му предимство спрямо интегралното изпълнение е
възможността за безконтактно измерване на температури до 300°С,
извършвано чрез излъчените от нагрятото тяло инфрачервени лъчи.
Това позволява измерване на температурата на движещи се обекти и
регистриране на появата им (Presence
Detection). Модулът е цифров, а размерите му ∅9,3x5,7 mm позволяват
да включва EEPROM и оперативна памет. Специфичен параметър е максималният ъгъл от 110°x75° спрямо
перпендикуляра към повърхността на
сензора, който регистрираният
обект може да сключва. При ползването му трябва да се има предвид постояннотоковата консумация от 23
mA и при нужда да се вземат мерки
за намаляването й чрез краткотрайни включвания през определени интервали от време.

Сензори за налягане
Основната мерна единица за налягане (Pressure) е N/m2, наричана паскал (Pascal) Pa. Освен нея в част от
моделите се използва bar, равен на
105Pa и по-рядко pound per square inch
(psi) като 1psi=6895Pa. В статията
е запазена ползваната в съответния
каталог мерна единица.
В зависимост от вида на изходната величина съществуват аналогови (Analog Pressure Sensor) и цифрови
(Digital Pressure Sensor) сензори за
налягане с приблизително еднакъв
относителен дял и тип, отбелязан в
колона 2 на табл. 2, като за цифровите е дадена разредността на из-
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а
б
Фиг. 2. Структура на сензори за налягане: а - аналогов; б - цифров

ходното им число. Преобразуването
на налягането в постоянно напрежение и в двата вида става чрез мостова схема от пиезорезистори и
рядко чрез капацитивен MEMS преобразувател (ред 5).
Основни видове. Те са в зависимост от предназначението, като
най-голяма е групата на сензорите
за абсолютно налягане (Absolute
Pressure Sensor), като в зависимост
от стойността му те се разделят
на 3 подгрупи. В сензорите за ниско
налягане (Low Pressure Sensor) то е
обикновено няколко kPa, а характерните им приложения са в уреди за
контрол на въздуха в жилищни и производствени помещения (HVAC
systems). Такъв е сензорът на ред 3 в
табл. 2. Сензорите за средно налягане (Mid Pressure Sensor) са за максимална негова стойност около 100
kPa и имат приложения в индустрията (помпи, роботика), автомобилите
(контрол на налягането на горивото
и маслото), медицински уреди (например за измерване на кръвно налягане). Такива са дадените на редове 4,
6 и 9 в табл. 2. Третата група са
сензорите за високо налягане, но
терминът High Pressure Sensor не
винаги присъства в каталожната им
информация. Те са за максимално налягане над 100 kPa, каквито са дадените на редове 7 и 8 в таблицата.
Сравнително малък е относителният дял на сензорите за барометрично налягане (Barometric Pressure
Sensor), не защото се използват малко (от дадения на ред 2 в табл. 2 са
произведени над 1 милиард броя), а
защото производителите го определят като такъв. По своята същност
това са сензори за високо налягане,
но някои особености, главно конструктивни, определят наименованието им и препоръчваните приложения.
От последните характерни са тези
в преносими прибори, дронове и за подобряване на прецизността на GPS
устройства.
Значително повече са сензорите
предназначени едновременно за барометри и висотомери (Altimeter). Това
са дадените на редове 1 и 5 в табл.
2, които освен споменатите приложения на барометрите се ползват в
медицински прибори, метеорологични станции, уреди за спорт, фитнес
и развлечения, както и в някои компютърни периферни устройства.
Същност. Идея за структурата
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на сензорите за налягане е дадена на
фиг.2. В аналоговите модели напрежението от моста Bridge се усилва
и коригира от изходното стъпало
Output stage за получаване на достатъчна негова стойност и линейна зависимост от налягането. Съществуват и аналогови сензори с преобразуване на напрежението от моста в число, обработката му чрез
микроконтролер и обратно преобразуване в напрежение (ред 4 на табл.
2). Същността на цифровите сензори e изяснена на фиг. 2б. Напрежението от моста се усилва и подава на
ADC, като в част от моделите чрез
измервателен блок Test и изхода Tout
се осигурява контролирането му.
Логическият блок Logic е за необходимата обработка на данните и чрез
Interface те се получават с последователен код на Out. Ползваната в
част от сензорите памет Mem запазва съдържанието и след изключване на захранването.
Основни параметри. Към налягането с означение Р в табл. 2 се прибавя
максимално допустимото и безопасно за сензора (Overpressure) Pmax. Грешката при измерване на налягането се
оценява чрез максималната й стойност с наименование абсолютна точност (Absolute Accuracy) АА и чрез
типичната й, наричана относителна
точност (Relative Accuracy) RA. Разрешаващата способност (Resolution) Res
представлява най-малкото измервано
налягане, като вместо нея в някои
сензори се използва чувствителността (Pressure Sensitivity) Psens, която е
промяната на изходното напрежение
с 1 kPa при аналоговите сензори и
броя на разредите при цифровите за
определено изменение на Р. Освен
това за част от моделите се отбелязва в каква газова среда могат да
се използват - например даденият на
ред 3 в табл. 2 е за чисти, сухи и непредизвикващи корозия газове. Подобно на сензорите за температура и
тук изходните данни обикновено се
оформят в съответствие с един или
повече интерфейси, като в колона 3
на табл. 2 е дадена и тяхната тактова честота (Clock Frequency) fcl. Параметрите VCC, IQ и ISB са както при
сензорите за температура, като
последният е по време на интервала
Standby на фиг.1б. Времето на задействане (Start-up Time) tst е от подаването на VCC до осигуряване работата на интерфейса.
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Таблица 2. Сензори за налягане.
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Модел (тип) [година]

Производител

VCC,V (IQ/ISB, A)
[tst,ms]

P/Pmax (AA/RA); [Res/Psens] {интерфейс/fcl}

Раб.темп.обхват, (темп.
обхват за АА) [р-ри, mm]

Amphenol
260-1260mbar/10bar (±0.2mbar/±0.1mbar) [0.015mbar] 1.7-3.6 (35/0.02) [max1] -40 +85 (-20 +80) [2x2.5x1]
Advanced Sensors
{I2C/3.4MHz}
BMA380 (цифров, 24b) [2017]
Bosch Sensortec
300-1250hPa (±0.5hPa/±0.6hPa) {I2C; SPI}
1.65-3.6 (2.7/-)
[2x2x0.75]
BSP110 Series (аналогов) [2018]
Bourns
10.3-68.9mbar/689mbar (±0.172mbar/-)
2.7-5.5 (2000/-)
-40 +85 [12.7x10.4x8.4]
MLX90819 EBA-000 (аналогов) [2017]
Melexis
10-35bar/70bar (±0.875bar/-)
4.5-5.5 (7000/-)
-40 +150 [2.555x2.555x1.05]
SCB10H-B012 (аналогов) [2019]
Murata
30-120kPa/3200kPa (max 0.04kPa/-)
[1.4x1.4x0.85]
MP3V5050 (аналогов) [2018]
NXP
0-50kPa/- (±1.25mbar/-) [54mV/kPa/-]
2.7-3.3 (7000/-) [1]
-40 +125 [10.8x10.8x6.72]
2SMPB-01-01 (цифров,24b) [2015]
Omron
30-110kPa/160kPa (±750kPa/6Pa) [0.06Pa]; {I2C/100kHz} 2.25-3.6 (500/0.3) [2]
-40 +85 [3.8x3.8x1]
BM1383AGLV (цифров) [2015]
ROHM
300-1100hPa/20000hPa (±1hPa/±0.12hPa) {I2C/400kHz} 1.7-3.6 (650/1) [6max]
-40 +85 [2.5x2.5x1]
AEAxx.xx C32/2F00G08N (аналог) [2017]
TDK Epcos
1.6-25bar/75bar [6mV/bar/-)
1-5
-40 +135 [1.65x1.65x1.1]
NXA 201 (цифров, 16b) [2018]

Таблица 3. Сензори за влажност.
№

Модел (тип) [година]

Производител

RH,% (Acc,%); [Stab]

VCC,V (IQ, A) [tst,ms]

Раб.темп.обхват, (размери,mm)

1
2
3
4

HIH-4000 Series (аналогов) [2010]
CHS-ESS-CA5 (аналогов) [2016]
CHS-UPR (аналогов) [2016]
HS1101LF (аналогов) [2015]

Honeywell Sensing and Control
TDK Epcos
TDK Epcos
TE Connectivity

0-100 (±3) [1.2]
10-90 (±5)
5-95 (±3)
1-99 [±0.5%/year]

4-5.8 (200) [70ms]
7max (500) [60s]
4.75-5.25 (600max)
Max 10 [3s]

-40 +85 (8.59x4.17x2.03)
0 +60 (9x6.5x3.7)
+5 +45 ( 20x9)
-60 +140 ( 10x6)

Сензори за влажност
Този тип сензори са по-малко в сравнение с предните
два вида, тъй като измерването на влажността се налага по-рядко от температурата и налягането. При това
измерването обикновено се съчетава с регистрирането
на други физични величини чрез комбинирани сензори,
което е причина за малкото количество сензори само за
влажност, практически само аналогови.
Характерни приложения на сензорите са в климатични, сушилни и хладилни системи в индустрията и бита,
в медицински и битови прибори, метрологични и метеорологични уреди, автомобили.
Същност. Основната част на съвременните сензори

за влажност са капацитивни (Variable Capacitance Humidity
Sensor), и представляват кондензатор с тънък филм от
полимер като диелектрик, променящ капацитета си с
няколко десетки pF при относителна влажност (Relative
Humidity) RH на околния въздух от 0 до 100%. Тези промени се обработват от електронните блокове на сензора,
за да се получи изходно напрежение Vout с достатъчно
голяма стойност, която може да бъде измерена с обикновен мултицет. Идея за структурата може да се добие от опростената блокова схема на фиг. 3, която е на
сензора от ред 4 в табл. 3.
Капацитетът Cap променя честотата на осцилатора Osc, а блокът за обработка Proc я сравнява с тази на
опорния осцилатор RefOsc. Тъй като капацитетът е
нелинейна функция на RH, една от задачите на Proc e
осигуряване на линейна зависимост на Vout от RH. Такива
са сензорите на редове 1, 3 и 4 в табл. 3.
Също с полимер, но между електроди с друга форма са
резистивните сензори за влажност (Variable Resistance
Humidity Sensor), чието наименование изяснява принципа
им на действие - промяна на съпротивлението на полимера в зависимост от RH. Такъв е сензорът на ред 2 в
табл. 3, сравнението на чиито параметри с тези на
останалите обяснява по-малкото разпространение на
резистивните сензори.
Основни параметри. Освен RH това са грешката
(Accuracy) Acc при измерването й и стабилността Stab
на RH във времето. Напрежението VCC и токът IQ са
както при другите сензори, а t st (Setting Time, Time
Constant) е времето за установяване на Vout след промяна на RH.

Сензори за газ
Този тип (Gas Sensor) са предназначени за измерване
на процентното съдържание във въздуха на различни
видове газове, а не за определяне на количеството преминаващ газ, каквито са сензорите за поток (Flow
Sensor). Освен самостоятелно, сензорите се ползват и
като част от комбинирани сензори.
Основни параметри. Обхватът (Measurement Range)
показва границите с мерни единици ppm или ppb на относителното съдържание на газа във въздуха, при които
се гарантират останалите параметри. Грешката Асс
на измерване може да не е една и съща за целия обхват,
зависи от температурата и налягането на въздуха и
това е отразено в документацията на сензора. Същността на стабилността Stab не се различава от тази на
сензорите за влажност, което се отнася и за VСС, IQ и
Isleep. Времето tst (Response Time) е от подаване на газа
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Таблица 4. Сензори за газ.
№

1
2
3
4
5
6

Модел (газ, тип) [година]

Производител

VCC,V (IQ/Isleep, A)
[tst,s]

Обхват (Acc,%) [Stab] {интерфейс/адресиране}

Amphenol
2
4.5-5.5 (25/-) [<180}
Advanced Sensors 0-5000ppm (±30ppm+3%) [<100ppm/15years] {I C/-}
2
CCS811 (въздух, цифров) [2016]
AMS AG
0-1187ppb {I C/7b}
1.8-3.6 (700/19) {18}
SGPC3 (въздух, цифров) [2018]
Sensirion
0-60ppm (15%); [1.3%] {I2C/7b}
1.62-1.98 (65/2)
SGP30 (етанол+Н2, цифров) [2017]
Sensirion
0-1000ppm (10-15%) {I2C/16b}
1.62-1.98 (48200/2)
INIR-ME.100% (метан, цифров) [2017] SGX Sensortech
0-1%, 1-4%, 4-5% [±0.01%/month]
3.2-5.5 (<32000/-) [18]
MiCS-5524
1-1000ppm за СО и Н2; 1-500ppm за NH3; 10-500ppm
S
G
X
S
e
n
s
o
r
t
e
c
h
4.9-5.1 (<30000)
(CO+H2+NH3+метан+етанол)
за етанол; >1000 за метан
T6713-5k (CO2,цифров) [2017]

Раб.темп.обхват,
(размери,mm)

-10 +60 (30x15.6x8.6)
-5 +50 (2.7x4x1.1)
-40 +85 (2.45x2.45x0.9)
-40 +85 (2.45x2.45x0.9)
-40 +75 ( 20x16.6)
-30 +85 (7x5x1.55)

Таблица 5. Комбинирани сензори.
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Модел (тип) [година]

Производител

Обхвати (Acc) [Интерфейс]

VCC,V (IQ/Isleep, A) [tst,s]

Раб.темп.обхват,
(размери, mm)

ENS210 цифров (температура,
влажност); [2018]
BME680 цифров (температура,
налягане, влажност, газ) [2017]
BMP388 цифров (температура,
налягане) [2018]
HIH8000 Series цифров
(температура, влажност) [2015]
FXPQ3115BV цифров
(температура, налягане) [2017]
2JCIE-BU цифров (температура,
налягане, влажност, газ) [2018]
SHTC3 цифров (температура,
влажност) [2019]
SVM30 цифров (температура,
влажност, газ) [2019]
Si7022-A20 PWM (температура,
влажност) [2016]
HTS221 цифров (температура,
влажност) [2016]
LPS33HW цифров (температура,
налягане) [2017]
HTU21XD(F) цифров (температура,
влажност) [2017]
HDC2080 цифров (температура,
влажност) [2018]

AMS Austria
Microsystems

t° -40 +100; RH 0 100% (t° ±0.5°C; RH ±4%) [I2C]

1.71-3.6 (58/0.04) [1]

-40 +100 (2x2x0.75)

Bosch Sensortec
Bosch Sensortec

-40 +85 (3x3x0.93)
-40 +85 (2x2x0.75)

Honeywel Sensing
and Control

t° +5 +50; RH 0 100% (t° ±0.5°C; RH ±2%) [I2C, SPI]

2.3-5.5 (750/0.6) [5 30]

-40 +125 (4.9x3.9x1.9)

NXP

t° -40 +85; P 20 110kPa (t° ±1°C; P 0.05kPa) [I2C]

1.95-3.6 (265/2)

-40 +85 (3x5x1.1)

Omron

t° -10 +60; P 700 1100hPa RH 0 100%; газ 0 32768ppb
(t° ±2°C; P ±4hPa; RH ±5%) [USB2.0, Bluetooth]

4.75-5.25

-20 +70 (29.1x14.9x7)

Sensirion

t° -40 +125; RH 0 100% (t° ±0.2°C; RH ±2%) [I2C]

1.62-3.6 (430/0.3)
[<5 30]

-40 +125 (2x2x0.75)

Sensirion

t° -20 +85; RH 0 100% газ 0 60000ppb (t° ±1°C; RH
±5%; газ ±15%) [I2C]

4.5-5.5 (49000)

(39x15x6.5)

Silicon Labs

t° -40 +125; RH 0 100% (t° ±0.3°C; RH ±4%)

1.9-3.6 (150| [6]

-40 +125 (3x3x0.75)

1.7-3.6 (2/0.5)

-40 +120 (2x2x0.9)
-40 +85 (3.3x3.3x2.9)

ST Microelectronics t° -40 +120; RH 0 100% (t° ±0.5°C; RH ±3.5%) [I2C, SPI]
ST Microelectronics

t° 0 +65; P 260 1260hPa (P 0.1hPa) [I2C, SPI]

1.7-3.6 (15/1)

TE Connectivity

t° -40 +125; RH 0 100% (t° ±0.3°C; RH ±2%) [I2C]

1.5-3.6 (5) [t° 10; RH 5]

-40 +125 (3x3x0.9)

1.62-3.6 (0.65/0.05) [8]

t° -40 +125; RH -20 70
(3x3x0.8)

Texas Instruments

Фиг. 3. Опростена блокова схема на
капацитивен сензор за влажност.

на входа на сензора до установяване
на съответстващото показание.
При ползване на сензорите трябва
да се има предвид и необходимото
време (Warm Up Time) от подаване
на VCC на сензора до готовността
му за нормално функциониране. Трябва да се има предвид, че резултатите от измерванията могат да зависят от налягането на газа и че са
валидни в определени негови граници. Тези сведения се дават в техническата документация на сензора.
Сензори за качество на въздуха
(Indoor Air Quality Monitoring). Предназначени са за затворени помещения и
особено такива с присъствието
продължително време на много хора
като офиси, театрални, учебни и
други зали. Измерват общото
съдържание на летливи органични
съединения (Total Volatile Organic Com-
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t° -40 +85; P 300 1100hPa; RH 10 90%; газ 0 500ppm 1.71-3.6 (2.1 12000/0.15)
(t° ±1°C; P ±0.6hPa; RH ±3%; газ 0.08%) [I2C]
[1 8]
t° 0 +65; P 300 1250hPa (t° ±0.5°C; P ±0.08hPa)
1
.
6
5
3
.6 (3.14/2)
[I2C,SPI]

t° -40 +125; RH 0 100% (t° ±0.2°C; RH ±2%)

pound) TVOC във въздуха или еквивалентното съдържание на въглероден
диоксид (еСО2), които могат да причинят краткотрайни или дълготрайни увреждания на здравето. Когато
трябва да се контролира въздухът в
много помещения, резултатите от
сензора във всяко се изпращат в
център за събиране и обработка,
което налага да имат адреси. Примери за сензори от този тип са дадени на редове 2 и 3 в табл. 4.
Сензори за един газ. Обикновено
химичната формула на газа е част
от наименованието им. Освен за
контрол на качеството на въздуха
в затворени помещения сензорите
се използват в индустриални цехове и мини за предпазване здравето
на работещите. Примери са дадени
на редове 1 и 5 в табл. 4, като колона 2 съдържа вида на измервания
газ, а този на ред 5 позволява работа на сензора в експлозивна атмосфера. Той е с 3 обхвата за процента
на газа във въздуха и даването на
Асс в проценти означава точността като част от измерваната величина.
Сензори за множество газове. Те
също се ползват за измерване в затворени помещения, като типични

[I2C]

прибори са показани на редове 4 и 6
в табл. 4.

Комбинирани сензори
Обикновено измерват 2 до 4 величини и рядко повече (например сензорът на ред 6 в табл. 5 измерва още
интензитет на светлината и ускорение), а някои съдържат и памет.
Няколкото измервани величини обуславят допълнителни приложения към
тези на сензорите за една като домакински уреди, портативни прибори
за контрол на здравето и за фитнес,
метеорологични станции, навигационни системи, дронове, управление на
климатизацията в помещения и автомобили. Независимо от увеличената
сложност на сензорите размерите
им обикновено не са по-големи от
тези на приборите за една величина,
а постояннотоковата консумация е в
граници, които позволяват запазването на възможностите за вграждане
в преносими устройства с батерийно захранване. При използването им
трябва да се има предвид, че IQ може
да е в твърде широки граници в зависимост от измерваната величина. За
предпазване от вода и прах съществуват сензори като дадения на ред 12
в табл. 5 с предпазна мембрана.
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Енергонезависими
памети на
MICROCHIP
Търсенето на енергонезависими памети до голяма степен
се дължи на непрекъснатото развитие на мобилните устройства, в които се използват памети с все по-голям капацитет.
Това се отнася предимно за камери, смартфони, таблети и фотоапарати. Именно нарастващите изисквания на пазара са
причина за непрекъснатото развитие на технологията в областта.
Същността на енергонезависимата памет е съхраняването
на данни при липса на захранване. Наличието на захранване обаче е необходимо за операциите записване и четене на данни.
Както Microchip, така и придобитата от нея компания
Atmel имат богат опит в производството на енергонезависими памети. С цел запазване на най-високо ниво на качество се
използват напреднали тестови процедури. В портфолиото на
производителя са достъпни също така памети, притежаващи квалификация AEC-Q100, което означава тяхното приложение в автомобилната промишленост. Заслужава си да се спомене и поддържането в производство на всички въведени досега на пазара видове памети.

ПАМЕТИ EEPROM
Паметите EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read
Only Memeory) принадлежат към групата енергонезависими памети. Решения от този тип най-често се използват в приложения, изискващи наличието на препрограмируеми области на
ROM паметта, особено по отношение на съхранението на данни за конфигурация на системата.

ПАМЕТИ FLASH
Енергонезависимите памети FLASH в сравнение с паметите EEPROM се характеризират с по-кратки времена за запис
и четене, което обаче е свързано с невъзможността за запис
и четене на единични байтове. Тук четенето и записването се
извършват в по-големи области от паметта, т. нар. страници (128/256 байта). Предлаганите от Microchip Flash памети
имат успореден интерфейс (серия SST39) или сериен (SPI в серия SST25, SQI в серия SST26). Важни параметри на Flash паметта са: капацитет (4 Mbit), работна честота (напр. 40
MHz), работно напрежение (напр. 2,3 - 3,6 V), тип на корпуса
(напр. TDFN8), начин на монтаж (например SMD) и работна
температура (напр. -40-85°C).

ПАМЕТИ EERАM
EERAM е съчетание на бързата памет SRAM (Static RandomAccess Memory) и енергонезависимата EEPROM, съхраняваща
копие на памет SRAM (I2C, серия 47x). Благодарение на това
съчетание при проблеми със захранването съдържанието на
кеш паметта може да бъде възстановено от резервното копие. Следователно паметта EERAM се базира на външен кондензатор, представляващ източник на поддържане на захранването за времето, необходимо за копиране на съдържанието
на паметта.
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автоматизация

Роботизирани
складови системи част 2
Н

астоящата статия е тематично продължение на материала от
брой 9/2018 на сп. Инженеринг ревю.
В първата част на статията ви запознахме с тенденциите на технологично развитие в сегмента, както
и с някои от най-популярните типове роботизирани складови системи.
Напредъкът в областта на роботиката и изкуствения интелект
през последните десетилетия и иновативните технологии за мрежова
свързаност като Internet of Things
превръщат съвременните складове в
модерни, високоавтоматизирани
екосистеми, които функционират с
подобрена ефективност, производителност и безопасност. Сред водещите приложения на автоматизираните складови системи са динамично развиващи се отрасли като електронната търговия, автомобилостроенето, електрониката, машиностроенето, хранително-вкусовата и
фармацевтичната промишленост и
т. н.
В основата на концепцията за
автоматизиран склад е заложено
внедряването на три основни групи
технологии: изкуствен интелект (AI)
и машинно обучение; усъвършенствани сензори; софтуер за управление на
складове (Warehouse Management
Software, WMS).
Според прогноза на маркетинговата агенция McKinsey & Co транспортът и логистиката са сред секторите, които могат да се повлияят най-благоприятно от въвеждането на технологии в сферата на изкуствения интелект. По данни от проучването интегрирането им в тези
сфери в дългосрочен план ще донесе
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89% повече добавена стойност, а в
търговията – 87%. Пазарните анализатори считат, че основен двигател
на устойчивия ръст в приложенията
на автоматизирани складови системи в глобален план през последните
години е именно навлизането на иновативни технологии в сегмента,
както и бумът в електронната
търговия. През идното десетилетие
се очаква тенденцията на растеж да
се запази, като водещи стимули за
развитието на пазара ще са нарастващото търсене на решения за
автоматизация във все повече индустрии и все по-стриктните изисквания за качество, прецизност и безопасност в складовата дейност.

Изкуствен интелект в
автоматизираните
складове
Изкуственият интелект и интегрирането му в софтуерните плат-

форми за управление на складове
създават условия за изграждане на
високотехнологични автоматизирани складови системи с постоянно
нарастващ кръг от индустриални
приложения. Този ръст се дължи основно на разширената функционалност на складовите роботи в паралел с по-достъпните им цени през
последните години. Така инвестицията в автоматизирано решение
става все по-привлекателна както за
глобални вериги логистични и дистрибуционни центрове, така и за помалки компании в бранша.
Сред множеството ползи от внедряването на складови роботи от
ново поколение, базирани на изкуствен интелект и иновативни технологии за управление, са подобрената бързина, гъвкавост и ефективност при обработката на поръчки,
както и по-високата мащабируемост
на операциите. Повишената произ-
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водителност вследствие на тези
предимства кореспондира пряко и с
по-големи възможности за бизнес
растеж. Редуцирането на индиректните разходи за труд, включително
за подбор, обучение и мотивация на
персонал, водят до допълнителни
икономии на финансови средства
освен тези от трудови възнаграждения.
Не на последно място, съвременните складови роботи с изкуствен
интелект позволяват много по-висока прецизност при обработката на
поръчки, която в дългосрочен план
също води до значително оптимизиране на разходите и създава условия
за подобряване на фирмения имидж.
Роботите комбинират измерване на
различни променливи при вземането
на решение с функции за автоматично отчитане на широк набор от
фактори, което позволява по-добра
видимост и прозрачност на процесите и по-висока точност при локализирането, транспортирането, опаковането и доставката на съответните стоки и артикули.
Сред иновациите в складовата
роботика, които разширяват приложенията и функционалността на
системните решения в сегмента, са
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сензорните технологии от ново поколение. Модерните роботи за складова автоматизация разполагат с
богат инструментариум от сензори, включително аудио-визуални сензори, термодатчици (които им позволяват да измерват околната
температура и температурата на
дадена повърхност) и хаптични сензори (които осигуряват чувство за
допир). В комбинация с технологиите за изкуствен интелект и алгоритми за машинно обучение, данните от тези сензори правят възможно адекватното вземане на различни практически решения от складовите роботи, свързани със задълбочено изследване на работната среда.

Софтуер за управление на
складове
Системите за управление на складове (WMS) представляват софтуерни решения, които позволяват на
организациите да администрират
широк набор от складови дейности
и операции, включително инвентаризация, проследяване движението на
артикулите и ресурсите, одитиране,
управление на поръчките и доставките и др.

Голяма част от съвременните
складови роботи разполагат с
възможности за интегриране в цялостни WMS платформи или се програмират и управляват чрез софтуерни модули, съвместими с най-популярните WMS продукти на пазара.
WMS системите осигуряват
достъп до детайлна информация за
складовите операции и наличности
по всяко време и от всяка точка
благодарение на облачни платформи
и удобни уеб-базирани и мобилни приложения. Сред функциите на тези
решения е и управлението на веригата на доставките и транспорта,
което обикновено се съчетава с
допълнителна система за транспортен мениджмънт (TMS) или се обезпечава чрез съответния функционален модул в основната WMS система. WMS платформите се предлагат в различни варианти в зависимост от типа и големината на бизнеса, за който са предназначени. Те
могат да бъдат стандартни или
персонализирани, самостоятелни
системи или част от по-мащабен
софтуер за ресурсно планиране
(ERP).
Внедряването на софтуер за складов мениджмънт прави възможно
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намаляване на разходите за труд, подобрено управление на инвентара, по-висока гъвкавост, редуциране на
грешките при обработка на поръчките и доставките,
повишаване качеството на услугите за клиентите и
др.
Съвременните WMS решения разполагат и с инструменти за обработка на данни в реално време и възможности за интеграция на свързани устройства и сензори,
които целят максимална адаптивност на дейността към
пазарната динамика и спецификите на търсенето. Тези
ползи са осъществими благодарение на една фундаментална технология, дефинираща свързаността с настъпването на четвъртата индустриална революция –
Internet of Things (IoT).

Комплементарни технологии
Според актуално проучване до 2021 г. около 85% от
бизнесите в глобален план ще са напълно дигитализирани. За складовете, дистрибуционните и логистични центрове това означава генерална трансформация на голяма част от дейностите и операциите, свързани с инвентаризацията, обработката на поръчки и доставките. Експертните прогнози сочат още, че през следващите две години над 66% от складовете в Европа и САЩ
ще увеличат инвестициите си в средства автоматизация и софтуер за управление.
Наред с роботиката, в съвременните автоматизирани складове все по-често се внедряват широка гама иновативни технологии, насочени към повишаване на ефективността. Сред тях са решенията за обработка и
анализ на големи масиви данни (Big Data), които обещават все повече ползи в складовата дейност и дистрибу-

цията. Т. нар. EDI (electronic data interchange) инструменти за електронен обмен на данни позволяват споделяне
на информация и документи между две свързани компютърни системи. Истинските ползи от технологията стават очевидни при интеграцията й в платформи за складов мениджмънт.
Дроновете са друго технологично решение, което
намира все повече приложения в складовата индустрия и
логистиката. Сред най-обещаващите са традиционни
ръчни операции като избор, опаковане и сортиране на
складови единици. Благодарение на възможностите на
високотехнологичните автоматизирани дронове могат
значително да се намалят грешките при управление на
поръчките и доставките в модерните складове, особено проблемите при сканиране на баркодове и локализиране на артикули. По информация на DroneScan, един дрон
с тегло 800 г е способен да свърши работата на 80
служители за два дни. Макар множеството им възможности обаче, все още са налице и някои технологични
ограничения преди масовото въвеждане на дроновете в
складовата индустрия.
Облачните технологии също са сред иновациите, които трайно трансформират съвременните складове,
дистрибуционни и логистични центрове. С помощта на
автономно хоствани и ъпдейтвани компютърни системи компаниите в бранша могат значително да редуцират задълженията си по отношение на поддръжката на
складовите системи, персонала, оперативните и инфраструктурните си разходи. Тези икономии влияят върху
цялата верига на доставките, още от въвеждането в
експлоатация на един склад. Добавената стойност и
ползите за качеството на услугата, която облак-базираните технологии осигуряват, ги правят все по-привлекателна инвестиция за компании от различни браншове.
Облачните автоматизирани складови системи на практика могат да се самоуправляват и позволяват изграждането на централизирани IT активи на ниво организация. Това намалява зависимостта от компетенциите на
отделни служители и значително повишава разходната
ефективност.
Важна роля в изграждането на автоматизирани складове изпълнява и радиочестотната идентификация
(RFID). Технологията използва радиовълни за трансфер на
информация от/към и между отделни дигитални етикети (наричани още идентификатори или тагове). Това
осигурява рентабилна и високоефективна алтернатива
на хартиеното етикетиране, при което хартиеният
носител подлежи на лесно повреждане, откъсване или
подмяна при нужда от редакция. Данните от радиочестотните етикети върху складовите единици се разчитат посредством специални скенери, които могат да
бъдат стационарни или портативни. Ползите от въвеждане на RFID системи в складовата дейност се коренят
в значителното подобряване на видимостта и прозрачността на дейностите и операциите. В близко бъдеще
се очаква прилагането на комбинирани решения, включващи дронове-скенери на RFID етикети, както и самонасочващи се сортиращи системи.

Предимства на складовата роботизация
Сред най-очевидните предимства от внедряването
на роботизирани складови системи са подобрените
ефективност и производителност и оптимизацията на
разходите. В допълнение, автоматизираните складови
и логистични центрове са по-безопасни и по-прецизни
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при обработката на поръчки и изпълнението на доставки. Роботизирането на складови системи в сферата на електронната търговия и
други сектори спомага за намаляване броя на операциите, изминаваното от служителите разстояние,
рисковете за персонала, времената
за достигане на съответния артикул до крайния потребител и т. н.
Тези ползи са толкова значителни,
че водят до тотална трансформация на индустрията. Основната промяна касае ролята на човека. От
обикновен изпълнител на складови
задачи той се превръща в стратегически координатор на складовите
операции. Така намаляват разходите
за заплати и различни трудови обезщетения, а безопасността на служителите значително се повишава
поради редуцирането на опасностите от инциденти. И тъй като роботите не се нуждаят от почивки и
болнични, се създават условия за непрекъснато работещи складове,
дори и такива в „lights-out“ режим с
нулева човешка намеса.
Замяната на хората с роботи в
тежките, уморителни, рискови и
повторяеми операции има и друг положителен за бюджета ефект – необходимо е по-малко спомагателно
складово оборудване като кари и високоповдигачи. По-малкото превозни
и подемно-транспортни средства
допълнително намаляват рисковете
от трудови злополуки по невнимание
на оператора или заради неизправност на оборудването.
Много съвременни складови робо-
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ти са проектирани да работят и в
директна колаборация с човека – в
споделени работни пространства. Т.
нар. коботи са програмирани с широк набор от процедури за безопасност, които им помагат ефективно
да пазят хората, стоките и себе си
при изпълнение на ежедневните си
задачи.
Складовите роботи обикновено са
по-компактни от електрокарите,
което позволява автоматизираните
складове да се проектират на помалки пространства, с по-тесни коридори между стелажите и с по-голям складов капацитет. Така на една
и съща площ могат да се разположат
по-голям брой складови единици или
пък да се намалят разходите за наем
на помещения.

Иновации
Сред най-интересните нововъведения в автоматизираната складова дейност са роботи с вендузи като
хващачи, способни да улавят леки
обекти и складови единици, които
могат да се подреждат една върху
друга или да се палетизират. Вместо съхраняването им на стелажи, роботите с гъвкави и подвижни рамена повдигат артикулите и временно ги поставят в съоръжения, подобни на пазарска чанта, които в последствие транспортират до опаковъчна станция с човек оператор. Роботите могат да работят както сами,
така и в колаборация с хора по складовите коридори, като първият вариант позволява по-високи скорости
на придвижване.

Системите от този тип обикновено работят в режим „goods-toperson“ или транспортиране на стоките до оператор. Този режим е подходящ за складови единици, които
лесно могат да бъдат организирани
и съхранявани на стелажи или за опаковани пакети и контейнери. По-малки, гъвкави и трудни за боравене
артикули като текстилни стоки
например могат да бъдат съхранявани в твърди пластмасови контейнери или такива от гофриран картон.
Прекалено големите, малки или деликатни кашони пък могат да бъдат
повдигани и обработвани в сътрудничество с човек служител. Когато
роботът изпълни капацитета на
платформата си за временно складиране и транспортиране на складови
единици, той ги доставя до съответната крайна станция преди да поеме
нова задача.
Роботите от този тип се управляват посредством специални системи за мениджмънт на роботи (RMS),
които позволяват оптимизиране на
извършваните операции и улесняват
колаборацията между робота, служителите и останалите автоматизирани решения в склада. Системата
отговаря за оптималното позициониране и използване на платформите в зависимост от началните и
крайни точки за доставка на всеки
пакет с цел минимизиране на
пропътуваното разстояние и времетраенето на обработката. RMS
софтуерът се грижи и за безпроблемната координация на роботите,
като се стреми да избегне прекаленото им струпване в една и съща
зона на склада, сблъсъците, неподходящите траектории на движение
или поемането на една и съща задача от повече от един робот.

Преглед на глобалния
пазар
Според актуално изследване на
Allied Market Research (AMR) глобалният пазар на роботизирани складови
системи е бил в размер на 2,44 млрд.
щатски долара през 2016 г. и се очаква да достигне 5,18 млрд. долара до
края на 2023 г. Прогнозите на експертите сочат, че дотогава пазарът ще продължи да се увеличава с
комбиниран годишен темп на растеж (CAGR) от 11,6%.
Нарастващото търсене на средства за автоматизация в сфери
като електронната търговия, увеличаването на складовите капацитети
и иновациите при технологиите за
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складово управление са сред основните фактори, стимулиращи ръста на
глобалния пазар на роботизирани
складови системи, показва още проучването на AMR. Сред основните
ограничения пред разширяването на
приложенията им в някои отрасли са
по-високите първоначални инвестиции за закупуване, внедряване и обучение на персонала, липсата на информираност, опасенията от дебаланс на пазара на труда и др.
В зависимост от типа, роботите, които се предлагат на съвременния пазар на системи за складова
автоматизация, са: SCARA, цилиндрични, паралелни, мобилни, картезиански и стационарни съчленени (механични рамена). Мобилните роботи
са най-използваният тип през 2017
г., следвани от съчленените роботи,
сочат данните на AMR. Последните
позволяват по-широк работен обхват и по-голяма свобода на движение в множество приложения. Механичните ръце и порталните роботи
обаче малко по малко биват измествани от мобилни роботи в много
отрасли, поради широката им функционалност, интелигентност и автономност. Пазарът на стационарни съчленени роботи се очаква да
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нараства с комбиниран годишен
темп на растеж от 11,9% до 2023
г., прогнозират маркетолозите. За
мобилните роботи очакваният показател е 12,3%.
По отношение на основните функции, които изпълняват, складовите
роботи се подразделят на системи
за: pick-and-place операции, асемблиране и демонтаж, транспортиране и
опаковане. Първата категория роботи са най-популярни на пазара на скла-

дови решения, следвани от опаковъчните системи. Транспортните роботи пък са най-бързо разрастващият
се сегмент, с прогноза за CAGR 12,3%
до края на 2023 г. Основна причина
за този очакван ръст е увеличаването на приложенията на мобилни роботи в различни индустрии като
онлайн търговията, хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, автомобилния сектор и фармацевтиката.
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машини

Технологии,
оборудване
и материали за
бластиране
Б

ластирането или струйната
обработка е метод за третиране на
повърността на детайлите с различни абразивни и неабразивни материали, който се прилага в множество
отрасли с цел полиране, матиране,
почистване, отстраняване на ръжда,
премахване на покрития, боя и замърсявания или придаване на текстура.
Поради изключително широкия функционален и приложен кръг на метода
е налице богат арсенал от техники,
видове материали, консумативи и
типове оборудване за бластиране.
Самата технология (във варианта
песъкоструйна обработка) е позната
още от древността. Днес методът
в различните му варианти е популярен още като сачмоструйна или дробеструйна обработка, абразивно бластиране, бластиране със сгъстен
въздух, дробометна обработка и др.
(на англ. ез. наименованията също варират в широки граници: sandblasting,
grit blasting, shot blasting, abrasive
blasting, shot peening, wheel blasting,
pressure blasting, mild blasting, injection
blasting, vacuum blasting и др.).
Т. нар. абразивно бластиране или
пясъкоструене е операцията по принудително задвижване на ускорен и
завихрен поток от абразивен материал (пясък) срещу повърхност под
високо налягане и с висока скорост с
цел изглаждане на грапавини, придаване на грапавост на гладка повърхност, оформяне или отстраняване на
повърхностни замърсители, графити
и др. За задвижване на бластиращи-
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те частици (наричани още медиа) се
използва флуид под налягане, най-често въздух (вода) или центробежно
колело. Съществуват широк набор
от вариации на метода, които
включват използването на високо-,
ниско- или неабразивни консумативи.
Най-агресивните включват метални
дробинки и пясък, средноабразивните
– бластиране със стъклени перли или
пластмасови гранули. Сред най-лекоагресивните варианти е бластирането с натриев бикарбонат. Налице
са и неабразивни алтернативи като
струйна обработка с обикновен или
сух лед, хидробластиране и т. н.

Функции и приложения
Бластирането се използва за финишна или предварителна обработ-

ка на детайли и повърхности с цел
заглаждане или матиране, награпяване и т. н. в различни отрасли като
автомобилната индустрия, корабостроенето и кораборемонта, тежкото и леко машиностроене и др. Методът се прилага най-често като
стъпка преди нанасяне на антикорозионно покритие с цел защита на
повърхнината или изделието или
като техника за придаване на оконачателен външен вид. Технологията се
прилага и за почистване на заварени
конструкции и обработвани с лазер
или плазма повърхности.
Дробеструйното почистване найчесто служи за отстраняване на
пластове ръжда и обгар по метални
повърхности, отстраняване на остатъци от формоване по отливки
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или на топлинно оцветяване. Когато
методът се прилага като средство
за финишна обработка, с него се цели
подобряване на повърхностните характеристики или постигане на
съответната текстура или визуални ефекти. Познат е и т. нар. метод
shot peening, при който чрез струйното бластиране се постига целенасочено уплътняване на повърхността посредством нейното уякчаване
или подобряване на механичните й
свойства. Технологията се използва
и за пластична деформация на детайли, например формоване или изправяне.
B зaвиcимocт oт видa нa зaмъpcявaнeтo или дeфeктa, кoйтo тpябвa
дa се отстрани, както и от типа и
здpaвинaтa нa ocнoвaтa, ce използват paзлични кoмбинaции oт
aбpaзиви, дeтepгeнти, нaлягaнe,
тeмпepaтypa и дeбит зa пocтигaнe
нa най-високи резултати бeз yвpeждaнe нa обработваната повърхност.
Освен за индустриална обработка,
методът е подходящ и за обработка
на различни обекти (включително
паметници на културата) преди реставрация.

Бластиране с абразиви
Абразивите, използвани за бластиране и струйна обработка на детайли и повърхности, са разнообразни и с различна едрина, форма,
твърдост и приложение. Богатият
асортимент от материали варира
според тяхната агресивност към обработваната повърхност и включва: борен карбид, силициев карбид,
алуминиев оксид (корунд), гранат,
стоманени и чугунени дробинки,
кварцов пясък, шлака, стъклени перли и пластмасови гранули, натриев
бикарбонат и органични абразиви
(смлени черупки от орехи, лешници
и бадеми, костилки от праскови и
кайсии, царевица и др.)
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С тези материали се работи предимно в кабина и/или с пистолет с
цел почистване на бои, лакове, слоеве корозия с различна дебелина и
широк набор от замърсявания от
метали и метални изделия (от черни и цветни метали – месинг, бронз,
алуминий и др.), машинни елементи,
тръби и плоски повърхности, бетон,
дърво, тухлени стени, каменни и гранитни облицовки, фасади на сгради,
метални елементи и конструкции,
съоръжения, мостове, цистерни, заварени конструкции, статуи и паметници, кораби, подове и т. н.

Методи и технологии
Ефектът на пясъкоструенето е
подобен на този на използването на
шкурка, но осигурява по-равномерно
качество за по-големи повърхности,
без да среща проблеми при ъгли или
отвори. Пясъчното бластиране е
изкуствено копиране на природно
явление като пясъчните бури, при
които вятърът задвижва частици
пясък, причинявайки т. нар. еолийна
(вятърна) ерозия. Прилагането на
процеса в индустриална среда обикновено включва камера (пистолет),
в която се смесват въздух под налягане и пясък. Сместа преминава през
дюза, която насочва частиците с
висока скорост към обработваната
повърхност или детайл. Предлагат
се дюзи с най-различни размери, форми и материали за изработка в зависимост от приложението и материала за бластиране. При пясъкоструенето често се използват дюзи и
компоненти от борен карбид, който
е високоустойчив на абразиви. Методът обикновено се прилага като
финишен процес при обработката на
метал, стъкло, керамика, камък, пластмаса и др.
Бластирането със сух лед и сняг
се смята за екологосъобразна алтернатива на бластирането с неабрази-

вен материал – без химикали и вторични отпадъци и с висока ефективност на почистване. При него не се
използва вода и няма остатъци от
почистващи материали, което елиминира риска от развитие на микроорганизми по повърхността.
Шот пининг и пийн форминг това е техника за повишаване
твърдостта на метални изделия,
които са предназначени за експлоатация в тежки работни условия и
подлежат на значително износване.
Методът може да увеличи устойчивостта на повърхността към износване с до 1000%. Прилага се за обработка на компоненти за зъбни предавки, гърбици и разпределителни и
колянови валове, пружини на съединители, серпентини, мотовилки, зъбни
колела, листови ресори и амортисьори, пробивни чукове и длета, турбинни лопатки и др. С техниката
могат да бъдат създавани и визуални ефекти върху повърхността.
Шот пинингът може да се използва и за нанасяне на покрития върху
метални повърхнини. При този метод дробинките или гранулите се
насочват към детайла посредством
течен или прахообразен агент, който съдържа покритието, а сблъсъкът
осигурява адхезия между двете медии.
Бластиране със сода - представлява бърз и екологичен начин за премахване на бои и замърсители без
риск от повреждане на метални,
стъклени или хромирани повърхности и без опасност от деформиране
на тънки метални листове. Натриевият бикарбонат е мек бластиращ
агент, подходящ за деликатни
повърхности, при които не е допустимо отнемане на основния материал. Методът е високоефективен
за отстраняване на бои, въглеродни
покрития, плесен, упорити замърсявания, уплътнения, мазнини и масла,
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но не е препоръчителен за премахването на прах.
Бластиране с вода под високо
налягане - този метод има едно основно предимство – потенциалните
замърсявания не се освобождават в
атмосферата, а се отвеждат чрез
водна струя в специално проектирана за целта система. Методът е
подходящ за отстраняване на тежки и опасни материали и замърсители от всякакви повърхности. Техниката дава бързи, ефикасни и екологосъобразни резултати, тъй като не
използва химикали и абразиви, а само
вода под ултра високо налягане.
Мокро бластиране - то е важна
алтернатива на сухите техники в
редица приложения поради особеностите на метода. При него е възможна работа с изключително широк
набор от материали с различна едрина на структурата на зърната или
гранулите – от най-фините до найгруби абразиви. Техниката е подходяща за работа и с материали с различна плътност – от пластмасови
до стоманени дробинки. За целта
може да се използва вода с различна
температура (предимно гореща) и
различни добавки, включително сапун
или друг детергент с цел паралелно
обезмасляване по време на механичното бластиране. По-макото количество отделян при обработката прах
позволява бластиране със силикатни
материали или отнемане на опасни
субстанции като азбест, радиоактивни или отровни налепи по
повърхностите.
Скоростите на обработка при
мокрото бластиране типично не е
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необходимо да са толкова високи
като при сухото с използване на еквивалентен тип и размер дробинки.
Други предимства са по-малкото
навлизане на бластиращия материал в повърхността и елиминирането
на статичното прилепване, което
позволява по-чисти готови повърхнини.
Особеност при мократа струйна
обработка на мека стомана е, че
методът води до незабавна корозия
на обработваната стоманена основа поради наличието на вода. Техниката позволява чрез едно и също
оборудване да се обработват детайли от неръждаема и мека стомана с
различни методи и материали.
Бластиране с перли - представлява премахване на повърхностни наслоявания чрез струйна обработка с
фини стъклени перли под високо налягане без повреждане на повърхността. Техниката се прилага често при
отстраняване на почистване на калциеви отлагания от керемиди или
други повърхности, премахване на
гъбички и различни оцветявания по
основния цвят на повърхността. В
автомобилния сектор методът е
популярен за премахване на боя. Той
се предпочита пред пясъкоструенето поради по-високото качество на
обработваната повърхност – постига се значително по-голяма гладкост.
Техниката е предпочитана и при
финишна обработка на детайли, произведени от металообработващи
машини.
Турбинно бластиране - при турбинното бластиране въртящо се
колело (турбина) задвижва абразив-

ния материал към повърхността.
Методът се води още безвъздушна
струйна обработка, тъй като не се
използва въздух (или друг газ или флуид) под налягане за насочване на дробинките. Машините за турбинно
бластиране, познати още като дробометно оборудване, се отличават
с висока мощност и ефективност,
а абразивът обикновено е рециклируем – дробинки от обикновена или
неръжваема стомана, парченца нарязана тел, гранули или пелети от различни материали в широк набор от
фракции (едрини на гранулите). Предлагат се специализирани варианти
на машини за турбинно бластиране,
които задвижват пластмасови пелети към обработваната повърхност или детайл в криогенна камера. Методът обикновено се използва за матиране на пластмасови и
гумени изделия. Размерът и мощността на машината и броят турбини зависят от приложението и изделията, които се обработват, както и от очакваните резултати и
ефективност.
Хидробластиране - не попада в
категорията абразивна струйна обработка, тъй като не се използва
абразивен материал, а само вода под
налягане. Чрез водно бластиране се
отстраняват бои, химикали и различни налепи без риск от повреждане на
обработваната повърхност. Методът е подходящ за обработка на
повърхности, разположени както на
закрито, така и на открито, а предимство е, че водната струя може
да достигне и най-труднодостъпните зони. Друг плюс е възможността
за рециклиране на технологичната
вода, използвана за бластиране.
Микроабразивно бластиране –
това е сух процес на струйна обработка, при който малки дюзи (с диаметър от 0,25 до 1,5 мм) насочват
фин поток от абразивен материал
към дребен детайл или малка зона на
по-голямо изделие. Обикновено обработваната повърхност е с площ от
порядъка на 1 кв. мм до няколко кв.
см. Методът е изключително прецизен и позволява директна обработка
на стъкло. Техниката е достатъчно
деликатна да произведе текстура
върху яйчена черупка, без да я счупи.
Фракциите абразивни материали са
с едрина на дробинките от 10 до
около 150 микрометра, а процесът
се извършва под високо налягане.
Вакуумно бластиране – представлява сравнително „чист“ метод, при
който се допускат минимални коли-
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чества прах и разливи на материал,
тъй като пистолетът за бластиране извършва суха абразивна струйна
обработка и незабавно изсмуква използвания материал и отстранените от повърхността частици. Потреблението на консуматив е изключително ниско, тъй като абразивният материал автоматично се отделя от прахта и замърсяванията и
може да се използва многократно.

Оборудване
Бластирането се извършва посредством богат набор от ръчно
(преносимо) и стационарно специализирано оборудване, включително дробометни машини с конвейерни системи и завеси, машини за турбинно
бластиране, камери и контейнери за
бластиране, бластинг машини и пистолети, бластиращи апарати, помпи, пясъкоструйно оборудване, филтри и филтърни системи, компресори
и т. н.
Портативната бластираща техника включва мобилни системи за
суха абразивна струйна обработка,
типично захранвани от дизелови
въздушни компресори. Компресорът
подава големи обеми въздух под високо налягане към една или множество бластиращи капсули, пълни с
абразивен материал. Така се постига регулируем поток от материала,
насочван към обособената линия за
струйна обработка. Броят капсули
зависи от обема сгъстен въздух, който компресорът може да осигури.
Цялостните системи за бластиране
обикновено се монтират в подвиж-
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ни камери или контейнери, подобни
на ремаркета или каравани, които
позволяват лесно транспортиране
между различни обекти. Предлагат
се и по-малки варианти, включващи
портативни ръчни инструменти за
бластиране.
Сред най-разпространените видове оборудване са камерите за бластиране. Типично те представляват
системи със затворен цикъл, които
позволяват рециклиране на материала за струйна обработка. Обикновено тези системи се състоят от
четири основни компонента: контейнер (камера), система за бластиране, система за рециклиране и система за събиране и филтриране на
отделяните при обработката прахови частици. Камерите се различават
по степента на автоматизация,
като се предлагат системи с пълен
операторски контрол и напълно автоматизирани решения. При по-малките системи операторът бластира детайлите, като се намира извън
камерата, а в нея са само ръцете му,
защитени с ръкавици. Видимостта
към обработвания детайл се осигурява посредством стъклен визьор.
Задействането на бластинг системата става чрез бутон или педал.
Автоматизирани камери за
струйна обработка се използват при
работа с голям брой еднакви детайли, които изискват бластиране при
едни и същи параметри. При тях
обикновено се използват множество
дюзи и конвейерни системи за придвижване на изделията.
В камерите се използват различ-

ни системи за сухо (сифонни или под
налягане) или мокро бластиране. Сифонните (смукателни) бластиращи
системи са базирани на компресиран
въздух, който създава вакуум в пистолет. Отрицателното налягане
всмуква абразива в пистолета, където сгъстеният въздух го насочва
през дюза към обработваната
повърхност. При другия популярен
тип системи за бластиране – тези
под налягане, абразивният материал
се съхранява в уплътнен контейнер
под налягане. Налягането в съда е
същото като в дюза, монтирана към
дъното на контейнера. Нужното количество абразив се измерва и отвежда през специален маркуч към
дюзата посредством сгъстен газ.
Камерите за мокро бластиране
използват системи, които инжектират абразивната смес (обикновено
течност или суспензия) в поток
сгъстен газ. Мокрото бластиране се
предпочита, когато топлината, образувана от триенето при суха обработка, би увредила повърхността
или детайла.
В много индустриални приложения
се използват уголемени варианти на
камерите за бластиране, подобни на
стаи, в които операторът влиза и
се придвижва между отделните
станции. Големите индустриални
камери за бластиране се предлагат
в различни размери и конфигурации,
някои от които са подходящи за обработка на цели железопътни вагони, военни и комерсиални превозни
средства, строително оборудване и
самолети. Оборудването в камерата
зависи от приложението, като основните компоненти най-общо са
същите като при компактните камери за бластиране.
С цел подобряване на ефективността и удобството при струйната
обработка в камерата може да се
инсталира и допълнително, спомагателно оборудване като надземни
подемно-транспортни системи за
повдигане и позициониране на едрогабаритни детайли, работни маси и
платформи, други позициониращи
системи за стенен монтаж, които
позволяват достигане на всички зони
на изделието, както и шумозаглушителни системи, които редуцират
нивата на шумовото замърсяване.
В зависимост от приложението,
абразивните материали и отстраняваните субстанции операторите
работят с различни типове защитни костюми и лични предпазни средства.
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Възстановяване
на металорежещи
инструменти
В

сички режещи инструменти в
крайна сметка се износват или счупват. Това колко дълъг ще бъде животът на инструмента, преди той
да бъде бракуван, зависи от експлоатацията. Презаточването на режещите инструменти е добре установена практика, но въпросът е кога
това има смисъл вместо закупуване
на нов инструмент. Компаниите
могат да спестят от 35 до 80 процента от цената на нов режещ инструмент чрез презаточване на
стария. Това е възможност, която
всеки потребител на карбидни и HSS
(високоскоростни стоманени) ротационни инструменти е добре да вземе под внимание. Разбира се, има
много променливи в уравнението:
геометрията, подложката, покритието, износването, повредата и приложението на инструмента играят
важна роля в решението за повторното му заточване.
Прешлайфането, ремонтът и други подновявания на режещите инструменти и свързаната с тях инструментална екипировка са популярно
решение в металообработката. Ремонтираният инструмент обикновено функционира толкова добре, колкото и новият, като същевременно
струва значително по-малко, когато
ремонтът е извършен правилно. Целта на ремонта е намаляване на разходите, тъй като животът на ре-
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монтирания инструмент в повечето
случаи е равен на живота на новия.
Въпреки това не всички производители на детайли са наясно с икономиите, които предлага една програма за ремонт на режещи инструменти без компромис с тяхното качество.

Оценка на
възстановяемостта
Един доста разбираем аспект на
програмата за ремонт на инструменти е определянето на това кои
повредени инструменти трябва да
бъдат изпратени за ремонт. В повечето случаи клиентите просто из-

пращат всички повредени инструменти на ремонтните екипи, които
определят какво трябва и какво не
трябва да се ремонтира. Около 99%
от повредените индексируеми инструменти подлежат на възстановяване и решението се взема посредством различни техники за инспекция. Инструментите, които биха
били бракувани само преди няколко
години, днес могат да бъдат поправени благодарение на подобрените
техники. Това включва инструменти
с напълно прегорели джобове и силно
повредени отвори с резби.
Разбира се, някои инструменти не
могат да се поправят, например ин-
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дексируемите свредла, които са били счупени по средата при работен инцидент. От друга страна, някои инструменти, които изглеждат ремонтируеми на пръв
поглед, са изкривени, огънати или имат микропукнатини
по работните повърхности, които могат да компрометират целостта на инструмента, даже ако бъдат поправени. Други модели, като инструментите за рязане
с тънкостенни джобове, също могат се окажат неремонтируеми, въпреки че повредата не изглежда голяма
на първо четене. Съществува опасност металът да
стане крехък и чуплив, когато е претърпял твърде много заваряване и обработка или е понесъл твърде много
топлинна обработка.

Заточване
Дори и 5-процентна икономия при някои режещи инструменти все пак прави заточването рентабилно, тъй
като клиентът вече притежава инструментите. Не се
налага процес на придобиване, нито поръчка за покупка,
необходима за този конкретен инструмент. Клиентите обикновено оставят на екипа по заточване на инструменти да определи за кои от тях има икономически
ефект от презаточване. Клиентът изпраща цялата кутия със захабени инструменти - свредла, фрези, специализирани инструменти, а ремонтният екип преценява
какви ремонтни дейности са допустими и какви - не.
Основната причина, поради която инструментите не
се презаточват, е това, че те са презаточвани достатъчно пъти, и това повече е невъзможно. Те вече или са
твърде къси или твърде малки в диаметър. Въпреки че
ценообразуването може да бъде твърдо установено,
броят пъти за поправка на даден инструмент не винаги
е. Стандартните геометрии, като например тези на
стандартните свредла, могат да бъдат повторно заточени от три до осем пъти, докато при по-сложните
геометрии презаточванията могат да бъдат ограничени до два или три пъти.
Въпреки че традиционното правило е три ремонта за
индексируем инструмент, новите методи за ремонт
позволяват допълнителни ремонти, без да се засяга
животът на инструмента. В зависимост от това колко
силно се натоварва инструментът, потребителите
могат да получат до 20 ремонта и да не забележат
никакво влошаване в качеството на инструмента.
Втората причина, поради която инструментът не
може да бъде повторно презаточен, е повреда като
счупени ръбове, структурни проблеми или голямо износване. Въпреки това много счупени или силно износени
свредла биват спасявани. Нараненият участък се отрязва и диаметърът на пробиване се възстановява.
Ако инструментът е „изтеглен“ от експлоатация
навреме, преди да се получи отчупване или значително
износване, само минимално количество материал се
отстранява по време на възстановяването, което повишава икономическата полза.
В зависимост от сложността на геометрията на
инструмента доставчиците се консултират с клиентите, за да определят максималния живот на инструмента и момента, в който инструментът трябва да бъде
изведен от употреба, за да се увеличи максимално бро-
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ят на регенериранията и да се запазят стойностите на
допустимите отклонения при обработката на детайли.
Броят на презаточванията на даден режещ инструмент
зависи от вида и състоянието му, но типично варира
между три и шест пъти. Например свредло с общо предназначение може да бъде заточено пет-шест пъти преди да бъде бракувано, но свредло за пробиване на отвори
с минимални допуски може да бъде регенерирано само до
три пъти, според експертите по възстановяване.

Предимства на повторното заточване
Повечето видове ротационни режещи инструменти
подлежат на презаточване, като повечето от тях са
специализирани. Около 70% от средностатистическите
ремонтни дейности включват персонализирани инструменти, което означава, че клиентът е поръчал модели
със специфична форма, а около 30% са стандартни. Зъбонарезните инструменти и фрези, поради високата им
цена, са почти универсално възстановяеми. Повечето
режещи зъбни колела са конструирани така, че да позволяват повторно заточване и възстановяване. Потребителят на инструмента обикновено има конкретни очаквания за това колко живот има инструментът и следователно действа по систематичен подход при ползването на инструмента, изтеглянето му за повторно
заточване и повторно покритие и последващото инсталиране за работа наново.
Като цяло, колкото по-голям е инструментът, толкова по-икономически изгодно е да бъде презаточван.
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Например свредло с диаметър 1/2",
работещо в среда с охлаждаща течност и пробиващо отвори с дълбочина 10 пъти диаметъра, обикновено струва около 150 евро, а може
да бъде заточено за 5 пъти по-малко. Генерално, твърдосплавните
свредла с диаметър 1/4" и по-малко
се считат за неподходящи за презаточване, защото то не е толкова
икономически оправдано.
Въпреки това, за големите производители, които консумират стотици, ако не и хиляди режещи инструменти месечно, презаточването
все още може да се окаже икономически оправдано за всички инструменти, независимо от размера им.
Дори и презаточването на спираловидните свредла, които са изключително евтини, може да бъде обосновано при най-големите им потребители. Твърдосплавни свредла с диаметър по-голям от 1/16" рутинно
биват заточвани отново.
Независимо дали са специални
или стандартни, презаточването
на инструментите има голям икономически смисъл. Ключът е в това
да се получат качествени инструменти, така че да не се налага да
се регулират скоростите и подаванията или да се жертва качеството на финиша на детайлите или
други изисквания към тях поради
използването на презаточен инструмент.
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Геометрия и повторно
нанасяне на покритие
Неизбежно е това, че повторното
заточване намалява диаметъра и
дължината на инструмента. Презаточването на свредло или друг инструмент, който реже с върха си, засяга диаметъра му по-малко от тези
при други инструменти, тъй като се
обработва само върхът. Така свредлото по същество остава със същия
номинален диаметър. Всички свредла
са леко конусообразни, което означава, че диаметърът е по-голям на върха
им, така че само една малка част от
него се губи при презаточване.
При повторно заточване на фреза
обаче, материалът, отстранен от
режещите ръбове, намалява диаметъра. Машините с ЦПУ имат регулируеми компенсации, което прави възможно използването на презаточени инструменти. Машините с ЦПУ са програмирани да компенсират действителния диаметър и дължина на всеки
инструмент и преизчисляват траекторията на инструмента, за да поддържат крайната геометрия на обработвания детайл. По-рентабилните и
съобразяващи се с разходите производствени предприятия прилагат
ефективно компенсирането на режещия път на машината, за да могат
да използват своите инструменти
многократно. Повечето компании,
предлагащи услуги по възстановяване
на инструменти, обичайно етикети-

рат инструменталния пакет с новите диаметри след презаточване.
Предимството на коничната форма е, че когато инструментът се
презаточва, трябва да бъде обработен само върхът, точно по режещия
ръб. Ако има първична и вторична
конусообразност, тогава трябва по
същество да се заточи отново самата форма и да се добави отново
първичното и вторичното освобождаване, което отнема повече време
и съответно струва повече.
През последните 10 години се
наблюдава ръст при геометрията на
инструментите с форми като променливи спирали и диференциални
спирали. Първото нещо, което екипите за ремонт обикновено правят
преди повторното заточване, е изследване на спиралата, за да се намери ъгълът й.
След повторно заточване инструментите с покритие обикновено се
препокриват или в цеха за презаточване, или при външен изпълнител.
Обикновено екипите за ремонт не
отстраняват съществуващите покрития, защото това вреди на карбидния субстрат. С няколкото основни вида покрития, които се използват, доставчиците постигат добра
адхезия на новото покритие върху
съществуващото.
Дебелината на покритието обикновено не е проблем. Дори ако инструментът е покриван отново и отново и има известни проблеми със
сцеплението на съществуващото
покритие, новият презаточен режещ
ръб не се влияе от многослойните
покрития. С покритие или не, типичните времена за повторно заточване на инструментите варират от 2
до 4 седмици, въпреки че са налице и
експресни услуги, предлагани от много фирми.

Прешлайфане
Допълнително за режещите инструменти с обръщаеми сменяеми
вложки се предлагат структурирани
програми за ремонт на ротационни
режещи инструменти като например свредла, райбери, протяжки и
фрези. Дори и силно повредено сменяемо свредло може да се поправи.
Независимо от повредата, екипът
по ремонта може да премахне цялата повредена секция на инструмен-
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та, да добави по дължината му материал, съвпадащ с основния метал
на повредения инструмент и да
възстанови функционалните елементи като джобове, отвори за винтове и отвори за охлаждане.
Когато екипът получи пратка от
износени инструменти, той сортира разбъркания асортимент в съответствие с диаметъра и материала
или кода по каталога и определя кои
инструменти са подходящи за повторно заточване въз основа на историята на експлоатацията им и
предстоящите нужди на клиентите.
В допълнение към намаляването на
разходите, една добре управлявана
програма за ремонт на режещи инструменти намалява инвентара в
склада. Случва се крайни потребители, които не управляват собствените си инструменти, да купуват нови
инструменти. Често в действителност те вече разполагат със същите, но износени инструменти, които в момента преминават през процес на възстановяване. Когато няма
видимост на продуктите, преминаващи възстановяване, много пъти се
стига до излишни разходи.
Процесът на възстановяване
може да включва и химическо почистване на инструментите за отстраняване на натрупвания или замърсяване, повторно оксидиране на
свредла с повърхностна обработка с
черен оксид, заточване и поставяне
на баркод с номер на клиента върху
опаковката на инструмента. Пакетът от повторно заточени инструменти често съдържа повече специфична за клиента информация,
отколкото тази, която е била налична, когато инструментът е получен
като нов. В допълнение към „повторното произвеждане“, инструментите могат да бъдат покрити с TiN,
TiCN, TiAlN и други покрития, подобряващи ефективността им.

Поправка на инструменти
с обръщаеми режещи
пластинки
Всеки тип инструмент с джоб за
твърдосплавна вложка може да се
счита за ремонтируем. Спестяването от ремонтиран инструмент със
сменяеми вложки може да бъде от 50
до 85% от цената за закупуването
на нов инструмент. Обикновено спе-
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стяванията за стандартни инструменти са по-ниски, но спестяванията за специализирани инструменти
(които обикновено са по-скъпи от
стандартите) са по-значими.
Все пак и ремонтирането на стандартни инструменти може да осигури големи ползи. Един обикновен инструмент със сменяеми вложки, който се
продава в търговската мрежа, все още
струва от 70 до 90 евро нов, така че
ремонтът му за около половината
може да се приеме за икономически
рентабилен. Обичайният цикъл за ремонт на инструменти с обръщаеми
сменяеми вложки е 3 седмици. Услугата за поправка е още по-критична за
доставянето на специализирани инструменти, тъй като доставката на
нови инструменти от доставчик на
оригинално оборудване (OEM) може да
отнеме до 16 седмици.
Увреждането на инструментите
обикновено се причинява от рутинно износване, но може да е резултат
и от повреда. Екипът по възстановяване в такива случаи премахва повредената зона от джоба на инструмента, изгражда повредената зона със
заваръчен прът, който съответства
на оригиналния материал и го довежда до съответствие с OEM спецификациите.
Някои ремонтни фирми отстраняват цялата повредена част на инструмента и добавят материал, съответстващ на оригиналния материал.

Отново се изработват джобовете,
отворите за охлаждане и отворите
за винтове в новия материал.
Ремонтът може да наложи повреденият индексируем инструмент да
премине през дълъг процес от начало
до край, започващ с отрязване на
повредения край на инструмента,
добавяне на нов материал и обработка на нов работен край на инструмента, което води до ремонтиран
инструмент с нов джоб, отвори за
винтове и отвори за охлаждане.
Инструментите със сменяеми
вложки не подлежат на ремонт, когато повредите имат отрицателно
въздействие върху цялостния интегритет на инструмента - напукан или
огънат инструмент. Ако щетите
засягат целостта на оригиналната
структура, експертите препоръчват инструментът да се замени.
Фирмите, извършващи услуги за
ремонт на инструменти със сменяеми вложки, обикновено препоръчват
три ремонта на инструмент, преди
да бъде окончателно изведен от експлоатация. Въпреки това, броят на
ремонтите може да варира в зависимост от инструмента. При определянето на живота на инструмента е важно е да се оцени приложението му, степента на увреждане и
други фактори, специфични за нуждите на клиента. Обикновено помага
много, ако клиентът практикува превантивна поддръжка.
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Комплектни
разпределителни
устройства за
средно
напрежение
Е

лектроенергийната промишленост от известно време разработва и прилага концепцията за интелигентни мрежи, базирана на напредъка на компютърните и комуникационни технологии, за да отговори на
изискванията за подобрена надеждност, сигурност и ефективност на
електроразпределителната система. Постигането на тези цели обаче
не е възможно само с използване на
микропроцесорни мултифункционални интелигентни електронни устройства и комуникации. Подобряването на възвръщаемостта на инвестициите включва намаляване на капиталовите разходи за оборудване,
както и за транспортиране, инсталиране и поддръжка. Друг важен фактор по отношение на разходите е
безопасността.
Разпределителните уредби за
средно напрежение, освен като конвенционални закрити разпределителни уредби от килиен тип, се изграждат и с комплектни разпределителни устройства, включващи шинна
система, комутационни, измервателни и защитни апарати. Те се
отличават с компактни размери и
значително по-безопасна експлоатация. Предлагат се като отделни
стандартни модули с определено
оборудване в зависимост от функци-
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оналното си предназначение.
Комплектните разпределителни
устройства средно напрежение
трябва да отговарят на много различни изисквания поради широкия си
обхват на приложение. Макар че предимно се използват в разпределителни подстанции, те намират приложение и в промишлени инсталации,
търговски съоръжения, университетски кампуси, както и за свързване на
разпределени енергийни ресурси. Това
означава, че комплектните разпределителни устройства трябва да са
гъвкави и точни в широк диапазон
големини на тока и напрежението,
като в същото време запазват безопасността и надеждността си с
минимум поддръжка.
Изискванията за оборудването за
генериране и разпределение на електроенергия се променят също в

отговор на растящото разнообразие
от технологии за енергопроизводство и необходимостта да се намали натоварването върху околната
среда, за да се постигне устойчивост със съоръжения, които са помалки, с по-лесна поддръжка и по-добра способност за справяне при аварии и бедствия. Комутационните
устройства, които се използват за
доставяне на електроенергия директно до потребителите, също трябва да се адаптират към тези разнообразни промени. Ключови съображения при разработването на комутационни устройства средно напрежение така, че да отговорят на тези
изисквания, са: разработване на алтернативни на серния хексафлурид
(SF6 , елегаз) методи за изолиране
чрез избиране на най-добрата комбинация от електрически изолатори;
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смаляване на оборудването и осигуряване на множество функции чрез
по-широко използване на вакуумната
технология; защита срещу вътрешни електрически дъги, за да се предотвратят повреди от къси съединения; пестене на енергия, подобряване на поддръжката и повишаване
на надеждността чрез опростяване
на работните механизми и елиминиране използването на грес; създаване на добавена стойност, включително услуги, възможни благодарение
на напредъка в техниките за защита, измерване и диагностика.

Елегазови комутационни
устройства
Годишно се произвеждат приблизително 8000 тона SF6, от които
80% се използват в електрическите
комутационни устройства. Той се
използва за две функции – прекъсване на веригата и изолиране. При
прекъсване на електрическата верига елегазът проявява отлични дъгогасителни и топлопроводни свойства. Той се отличава с висока химична стабилност и кратко време
за възстановяване на диелектричните характеристики. При нормални
експлоатационни условия той не е

46

запалим и взривоопасен, което го
прави отлична алтернатива на маслонапълнените комутационни устройства, чието приложение до голяма степен намалява през последните тридесет години.
Като изолационна среда SF6 има
устойчивост на електрически пробив приблизително три пъти по-голяма от тази на въздуха при атмосферно налягане. Това означава, че при
напълване на корпуса на прекъсвач с
елегаз разстоянията между две фази
и между фаза и земя могат да бъдат
намалени, което, от своя страна,
прави оборудването по-компактно.
Това е основната причина, поради
която SF6 се използва широко в газово изолираните комутационни устройства (GIS), дори в случаите, при
които за прекъсване на веригата се
използва вакуумна технология.
Огромен недостатък на елегаза
обаче е, че той е един от шестте
най-мощни парникови газове, определени от Междуправителствена експертна група по климатични промени (IPCC) и впоследствие включени в
списъка от Киото на веществата,
чието използване и емисии трябва
да се сведат до минимум. Въпреки че
е много по-малко разпространен от

въглеродния диоксид, той има потенциал за глобално затопляне (GWP) 23
900. Това означава, че един тон SF6
оказва същия парников ефект като
23 900 тона CO2. В момента неговият принос към глобалното затопляне е съвсем малък, но за разлика от
други парникови газове, той е силно
устойчив на химично и фотолитично разлагане и затова неговите
въздействия са кумулативни. Годишният темп на увеличение в атмосферата се определя като 8%, а животът му се оценява на 3200 години
(този на CO2 е 50-200 години).
Съгласно Регламента за флуорираните парникови газове, използването на SF6 е забранено за повечето
приложения, включително спортни
обувки, тенис топки, автомобилни
гуми и стъклопакети. Въпреки това,
той продължава да е разрешен за
употреба в комутационни устройства поради факта, че няма жизнеспособна алтернатива. Независимо
от това, Регламентът налага строги изисквания за производството,
използването и обезвреждането на
елегазови комутационни устройства, включително и специални изисквания за обучение и сертификация
на персонала, който работи с него.
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Степента на изпускане на SF6 в атмосферата не е известна, но за целия експлоатационен живот на комутационния продукт емисиите се
оценяват на 6-13%. Съгласно Регламента всички по-големи системи,
съдържащи SF6 трябва да бъдат периодично проверявани, а емисиите по
време на поддръжка трябва да се
предотвратяват, доколкото е
възможно. В някои страни властите
настояват за непрекъснат мониторинг на газонапълнените корпуси с
цел навременно засичане на течове.
Елегазът създава също и някои
рискове за здравето. Например,
въпреки че не е токсичен и е химически и термично стабилен при нормални условия, при излагане на електрическа дъга, частичен разряд или
запалване той може да се разпадне
до силно токсични вещества като
HF, SOF2, SF4 и S2 F10. При нормални
експлоатационни условия те обикновено се рекомбинират след като
разрядът приключи, но в корпуса
може да се задържат някои токсични остатъчни вещества. При възникване на сериозна повреда тези продукти могат да бъдат освободени в
атмосферата, излагайки обществото на риск. Поради това елегазовите комутационни устройства не
трябва да се използват в жилищни
зони, обществени сгради, търговски
центрове, железопътни гари или подземни съоръжения.
В допълнение, съществува и риск
от задушаване. SF6 е безцветен газ,
без мирис, който е с около пет пъти
по-висока плътност от въздуха. Следователно е необходимо помещения-
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та, където е разположено оборудването, да бъдат добре вентилирани и
да бъде осигурена анализаторна апаратура, която да предупреждава персонала за всеки риск от изтичане.
Депонирането в края на експлоатационния живот е друго важно съображение. Трябва да се вземат мерки
за възстановяване на елегаза, а персоналът трябва да е защитен срещу
рисковете от отделяне на вредни
вторични продукти. Наличието на
такива вторични продукти ограничава възможността за рециклиране
на материалите.
Трябва да се има предвид също, че
макар тези продукти да се произвеждат в контролирани условия в индустриализираните държави, те се
продават в цял свят, включително в
страни, където контролът, наложен
от Регламента за флуорираните
парникови газове и други подобни
разпоредби, не се прилага. В тези
страни обезвреждането в края на
експлоатационния живот е дори още
по-рисково. Опасността се увеличава, когато излязлото от употреба
оборудване, съдържащо SF6, се изнася като отпадък към страни от
третия свят, където то може да
бъде разглобено от неквалифициран
персонал.

Вакуумни комутационни
устройства
Вакуумното прекъсване е доказана технология, въведена преди повече от 40 години. Вакуумните
прекъсвачи не изискват оборудване
за мониторинг на течове. Електрическите им характеристики са срав-

ними, а понякога и по-добри от тези
на елегазовите комутационни устройства. Въпреки че капиталовите
разходи са малко по-високи, общите
разходи по време на жизнения цикъл
са по-ниски благодарение на занижените разходи за поддръжка. Освен
това, в края на експлоатационния
живот всички материали могат да
бъдат рециклирани.
Непрекъснатото развитие може
да се илюстрира например с големината на вакуумен прекъсвач 15 kV,
чийто диаметър е намалял от 180
mm през 1967 г. до 50 mm днес.
Междувременно, съвременните методи за херметизиране гарантират,
че устройствата запазват вакуума
си в продължение на повече от 40
години. В редките случаи, когато
възникне изтичане, това обикновено
е в началото на експлоатационния
живот. Затова строгите производствени изпитвания помагат течовете да се установят, преди устройствата да достигнат мястото си
на монтаж. Всички течове, разбира
се, са напълно безвредни за околната
среда.
Вакуумните прекъсвачи са подходящи за широка гама комутационни
приложения средно напрежение, включително защита на вторичната намотка на трансформатори, комутиране на кондензатори и двигатели. Те
се използват от операторите за
комплектни разпределителни уредби
и табла средно напрежение. Подходящи са за номинални токове от 100 А
до повече от 4000 А и нива на ток на
късо съединение от 6 kA до 50 kA.
Освен компактния размер вакуумни-
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те прекъсвачи имат също и отлични електрически експлоатационни характеристики. Обикновено те издържат
номинално АС пренапрежение от 2 до 4 пъти нормалното
работно напрежение. Номиналният импулс от мълния е 4
до 12 пъти нормалното експлоатационно напрежение. При
нормална работа на прекъсвача обаче контактите са
затворени, затова пренапрежения от мълния се поемат
най-вече в изолацията между фаза и земя и между две фази.
В редките случаи, когато импулсът пренапрежение от
мълния преминава през отворените контакти на вакуумния прекъсвач, токът бързо се прекъсва. При подобни условия елегазовите, въздушните или прекъсвачите с минимално количество масло вероятно биха експлодирали.

Интересна характеристика на вакуумните прекъсвачи е самовъзстановяването на контактите. Неравностите, които могат да се появят по контактните
повърхности, се изглаждат от разсеяния разряд, когато
контактите се отворят под товар.
Вакуумните прекъсвачи са конструирани от материали, които в края на експлоатационния живот могат да
бъдат възстановени и рециклирани. Те не съдържат парникови газове, нито представляват потенциална опасност за здравето вследствие разпад на продукти. Не са
необходими никакви специални предпазни мерки за защита на околната среда срещу последствията от течове
или по време на обезвреждане.
Компактният размер на съвременните вакуумни
прекъсвачи означава, че са необходими специални мерки,
за да се подобрят изолационните нива. Керамичен изолатор с дължина 150 mm има базово изолационно ниво от
само 125 kV във въздух. По тази причина изолаторите
могат да бъдат потопени в диелектрична среда като
масло или SF6, за да се повиши базовото изолационно
ниво до 170 kV. Маслото се избягва поради риска от
пожар, затова SF6 изолацията е предпочитана от много
производители.
Друг алтернативен подход е вакуумният прекъсвач да
се капсулира в полиуретан или епоксидна смола. В някои
случаи, за да се увеличат разстоянията на пълзящ разряд, се използва епоксиден изолатор с контур на профила, подобен на купола на изолаторите за въздушни линии.
Това е особено ценно, когато оборудването се използва
в среда с тежко атмосферно замърсяване или образуване на конденз, което е обичайно за железопътните приложения. В някои случаи целият прекъсвач и съответната шина са капсулирани в твърда изолация.
Може да се обобщи, че съвременните вакуумни комутационни устройства с твърда диелектрична изолация
са сравними по големина с еквивалентните, изолирани с
елегаз. Прекъсвачът може да работи в нормален корпус
без специално уплътнение или газова среда и не е необходимо скъпо оборудване за наблюдение. Поддръжката е
пренебрежима, а експлоатационният живот може да
достигне 40 години или повече.

Общи разходи за собствеността
Въпреки че единичната стойност за газово изолираните комутационни устройства е по-ниска от тази на
описаните по-горе твърдо изолирани комутационни устройства, общите разходи за собствеността са много повисоки за GIS оборудването. Специфичният характер на
проверките на налягането, необходими за GIS апаратурата означават, че е нужен обучен персонал със специализирано оборудване, които да изпълняват тази дейност.
Според проучвания годишната стойност на тази поддръжка възлиза на 9% от стойността на оборудването.
Това не включва никакви други разходи за безопасност и
застраховане. Размерът на разходите за обезвреждане
на GIS оборудването в края на експлоатационния му живот е трудно да се определи. Рециклирането на частите
и вторичните продукти не е практично, а разходите за
демонтаж, транспортиране и депониране са високи. За
разлика от това, оборудването с твърда изолация напълно
съответства на ISO 14001. Според специалистите няма
никакво основание – нито екологично, нито техническо
или финансово, за използване на изолираните с елегаз
комутационни устройства за прекъсвачи и комплектни
разпределителни уредби до 52 kV.
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измервателна техника

Технологични
новости
при разходомерите
Н

якои от актуалните тенденции при разходомерите в последните години представляват просто
разширения, актуализация и прецизиране на съществуваща вече технология, но две от тях се определят
като ключови и се очаква да предизвикат революция в областта. Това
са напредъкът в диагностиката на
разходомери и внедряването на аналогична на смартфон технология за
подобряване на достъпа, комуникациите и в недалечно бъдеще предоставяне на възможност за поставянето
на дисплеи на уредите. Сред другите важи тенденции са още смаляването и специализирането на разходомерите.

Малки разходомери с
големи възможности
През последните години някои
видове разходомери стават все помалки. На пазара вече се предлагат
редица компактни, малки разходомери на относително ниска цена. Водеща позиция по отношение на тази
тенденция към минитюаризация заемат електромагнитните разходомери, главно защото при тях измервателният елемент трябва да е малко
по-голям от тръбата, пренасяща
проводимата течност.
На пазара вече могат да се намерят миниатюрни електромагнитни
разходомери за тръби с размери от
1,3 см. Малките габарити на тези
устройства ги правят изключително подходящи за модулни процесни
установки, където пространството
често е ограничено, или за местоположения със затруднен достъп.
Въпреки че са миниатюрни, тези
разходомери предлагат богата гама
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от възможности. Някои устройства
включват IO-Link свързаност за цифрови комуникации, предоставяща
възможност за интегриране в системи за автоматизация. Bluetooth интерфейсът дава директен достъп до
данни от процесите и диагностиката и позволява на потребителя да
конфигурира измервателните уреди,
без да е необходимо да се прекъсват
дейностите. Някои от тези инструменти могат да бъдат управлявани
и настроени чрез специализирани
приложения за Android и iOS устройства. Очаква се в бъдеще тенденцията към миниатюризация да се запази и да продължи да се разширява,
обхващайки и други видове разходомери.
Както повечето разходомери,
електромагнитните устройства
предлагат измерване на обемен де-

бит. За много приложения обаче е
необходимо измерването на масов
дебит – област, в която водеща
позиция заемат кориолисовите разходомери.

Измерване на масов
дебит
Според проучване на компанията
за пазарни анализи и консултации
Grand View Research, електромагнитните разходомери държат най-голям
дял от пазара. Очаква се обаче до
2025 г. при ултразвуковите и кориолисовите разходомери да бъде отчетен най-бърз темп на растеж поради напредъка в технологиите, който
осигурява високата надеждност и
точност на този тип уреди. Според
прогнозата на пазарния анализатор
употребата на кориолисови разходомери ще нарасне. Очаква се широко-
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то приложение на кориолисови разходомери в нефтената и газовата
индустрия и в химическата промишленост да окаже положително
въздействие върху пазара. Една от
основните причини за този ръст е
възможността тези разходомери да
измерват масов дебит. В миналото
тази функционалност бе свързана с
много висока цена на уреда, но през
последните години се наблюдава намаляване на разликата в цените на
масовите и обемните разходомери.
Ултразвуковите разходомери са
безконтактни и могат да бъдат
използвани при много големи диаметри на тръбопровода. Доскоро кориолисовите разходомери се използваха
предимно за линии с по-малки диаметри, но напоследък се наблюдава тенденция за увеличаване на размера им.
Няколко компании предлагат кориолисови разходомери за тръбопроводи с размер над 25 см, подходящи за
приложения като зареждане и разтоварване на кораби.
В допълнение, потребителите
откриват, че кориолисовите разходомери, освен базовото измерване,
предлагат много други усъвършенствани функции. Например повечето
кориолисови уреди измерват не само
масов дебит, но и плътност, температура, като някои дори мерят вискозитет. Тези качествени параметри предоставят напълно нови
възможности за потребителите,
които все повече гледат на кориолисовите разходомери като на процесни анализатори. В нефтената и газовата индустрия кориолисовите

52

разходомери предлагат разнообразие
от стойности като корекция на обема и плътността спрямо референтна температура или налягане, както
и измерване на нетното съдържание
на нефт и вода в преминаващия по
тръбопровода поток. При производството на храни и напитки същите
измервания на плътността и температурата могат да се използват за
определяне на захарно съдържание на
воден разтвор, алкохолно съдържание
или процентна концентрация на двукомпонентни смеси.
В обобщение може да се каже, че
макар спадането на разликата в цените на кориолисовите и обемните
разходомери да е фактор, за много
потребители допълнителните функции и точността са основните
предпоставки да изберат кориолисов
разходомер.

Специализирани
разходомери
Доскоро инженерите, отговарящи
за измервателната техника в индустрията, трябваше да се „справят“
със стандартни разходомери. При
приложения с особено тежки работни условия – абразивност, много високи или екстремно ниски температури, киселинна среда и др., се налагаше специфицирането на облицовки
от неръждаема стомана, керамика и
други материали за разходомерите.
В някои случаи обаче това се оказваше недостатъчно и се стигаше до
преждевременни неизправности.
Днес, съществуването на материали като Hastelloy C, Monel, Inconel и

широка гама специализирани сплави
прави възможно производството на
разходомер, подходящ за почти всяка течност или газ. В допълнение,
производителите на разходомери са
в готовност за проектиране и изработване на уреди, отговарящи на
нуждите на специфични индустриални отрасли.
Непрекъснато появяващите се
нови и изменящите се съществуващи стандарти за спецификациите на
измервателната техника също усложняват ситуацията. Например
един разходомер с хигиеничен дизайн
трябва да отговаря на изискванията
на различни специализирани в областта организации, като същевременно предоставя и устойчивост на
операции по почистване и стерилизация на място, както и на измиване
със струи под високо налягане.
Въпреки че специализирани разходомери е имало винаги, понастоящем
тенденцията е към производството
на повече устройства, отговарящи
на нови регулации, позволяващи разрешаването на проблеми при нови
приложения и задоволяващи нуждите
на все по-малки пазарни ниши. С подобрените производствени техники,
3D принтирането, компютърното
моделиране и симулация и усъвършенстваната микроелектроника компаниите вече могат да изработват
специализирани разходомери много
по-бързо от преди, позволявайки им
много по-бързо заемане на доминираща пазарна позиция.

Все по-интелигентни
разходомери
Така наречените смарт разходомери се използват от десетилетия,
но през последните години те стават все по-интелигентни, с функции
за самодиагностика и самостоятелна верификация. Самодиагностиката
означава, че разходомерът е способен да засече възникнал проблем чрез
непрекъснат мониторинг на параметри, свързани с механичните, електромеханичните и електронните му
компоненти.
Обикновено по време на фазата на
проектиране на разходомера се използват анализи, спомагащи за идентифициране на компонентите от
критично значение в сигналната верига, започвайки от влизащите в
контакт с флуида части, следвани
от електромеханичните компоненти, усилвателната платка, основния
електронен модул и изходите. След
това за всеки критичен компонент
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се задава подходящ праг на безопасност.
Фърмуер в предавателя непрекъснато следи цялата сигнална верига
за отклонения. Например, ако се засече грешка, се подава сигнал, който
може да бъде изпратен като съобщение към системата за автоматизация. Това съобщение може да съдържа
и съвети за отстраняване на проблема и възстановяване на нормалното
функциониране на разходомера.
Днес е възможно да се проектират разходомери с обхват на самодиагностиката от 94 и повече процента (в съответствие с IEC 61508
Функционална безопасност на електрически/електронни/програмируеми електронни системи за безопасност) и много ниски нива на незасечени неизправности. Много, но не
всички от производителите на разходомери, използват подобен тип
самодиагностика, но една от новите тенденции е самостоятелната
верификация.
В зависимост от индустриалния
сектор, в който се използват, разходомерите трябва да бъдат калибрирани периодично. Например за химическата индустрия изискванията за
изпитване са зададени в IEC 61508 и
IEC 61511, докато в нефтената и
газовата промишленост се следват
договорни споразумения между продавача и купувача и се спазва съответствие с разпоредбите на правителствени агенции. Самостоятелната верификация се извършва по команда от системата за автоматизация или подадена на самия инструмент. По време на процедурата се
изпълняват проверки, след което се
генерира отчет, който може да се
използва за верифициране, че устройството все още функционира нормално.
Очаква се тази тенденция за самостоятелна верификация да
продължи да се разраства, тъй като
води до пестене на време и финансови средства. Изпълнението й може
да удължи циклите на калибриране на
разходомера десетократно или повече. В някои случаи може да е възможно дори напълно да се замести калибрирането на място със самостоятелна верификация.

Свързани разходомери
В миналото разходомерите бяха
свързани със системата за автоматизация чрез проста, но ограничена
техника, включваща 4-20 mA проводници, преминаващи през кабелни ка-
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нали или кабелни скари. В системата
за автоматизация единичният сигнал за изменящия се дебит се използваше за управление и мониторинг
на дадено съоръжение или процес.
Вместо това днес тенденцията
е към използването на цифрова
връзка за изпращане на данни към
системата за автоматизация не
само за промените в дебита, но и за
други променливи, диагностика, калибриране и др. HART, FOUNDATION
Fieldbus и PROFIBUS PA/DP съществуват от години, но сега се наблюдава
ръст на индустриалните Ethernet
протоколи като EtherNet/IP и
PROFINET. Протоколи за безжично
предаване на данни, като ISA100 и
WirelessHART, също са налични за някои видове разходомери. За устройства, които не предлагат безжична
комуникация, са налични адаптери за
преобразуване на изходния 4-20 mA
или HART сигнал към WirelessHART.
Съвременните разходомери предоставят множество опции за комуникация. Някои се предлагат с 4-20 mA
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION
Fieldbus, Modbus, EtherNet/IP или
PROFINET интерфейси, както и с уеб
сървър и поддръжка на WLAN и LAN.
Новите мрежови интерфейси дават
достъп на потребителя до устройството от всяко място в завода, а
дори и в света – в зависимост от
това как е настроен разходомерът.
Една от технологичните новости
е внедряването на нови протоколи
за улесняване на връзката с мрежата на предприятието. Например
един от моделите на пазара предла-

га възможност за комуникация с OPCUA клиент и интегрирането в IIoT
приложения. Това се постига чрез
свързване на разходомера посредством LAN или WLAN.
Всичко това означава, че разходомерите вече могат да скъсят някога
сложната процедура за изпращане на
данни за дебита и друга информация
до SCADA, CMMS, ERP и други мрежи
на ниво предприятие. С тези нови
комуникационни възможности софтуерът може лесно да получи необходимите му данни директно от
устройството.

Безжични технологии
Мобилните технологии също достигат до разходомерите. Както
вече беше споменато, съвременните
измервателни уреди могат да поддържат безжично предаване на данни, Bluetooth и уеб сървъри, което
означава, че те могат да бъдат достъпени, конфигурирани и диагностицирани от смартфони, таблети и
други мобилни устройства.
В бъдеще навлизането на смартфон технологията в областта на
разходомерите вероятно ще
продължи. Много от съвременните
дисплеи включват оптични или инфрачервени „бутони“, даващи възможност на техниците по поддръжката
да работят с устройствата през
защитния капак. Това позволява експлоатация в опасни зони и гарантира, че корпусът остава херметично
затворен и защитен от влиянията
на околната среда, например влажност или дъжд.
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Quectel ïðåäñòàâÿ BG77 - LPWA
ìîäóë îò íîâî ïîêîëåíèå

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

Îñíîâíè ïðåäèìñòâà:

l LTE Cat M1 / Cat NB2 ìîäóë ñ óëòðàíèñêà êîíñóìàöèÿ íà åíåðãèÿ;
l Êîìïàêòåí SMT êîðïóñ, èäåàëåí çà ïðèëîæåíèÿ èçèñêâàùè ìèíèìàëåí

ðàçìåð; ñóïåð òúíúê ïðîôèë â LGA êîðïóñ;
l Èíòåãðèðàíà RAM è FLASH ïàìåò â ÷èïñåòà;
l Ïúëåí íàáîð îò õàðäóåðíî áàçèðàíè ôóíêöèè çà ñèãóðíîñò;
l Êúñ ñðîê çà ðàçðàáîòêà è ïóñêàíå íà ïàçàðà: ðåôåðåíòíè ïðîåêòè, èíñòðóìåíòè çà îöåíêà è íàâðåìåííà òåõíè÷åñêà ïîääðúæêà ìèíèìèçèðàò
âðåìåòî çà ïðîåêòèðàíå è óñèëèÿòà çà ðàçðàáîòêà.
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

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