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накратко
ГБИТК организира онлайн конференция за устойчиво отопление и охлаждане
На 22 март т. г. ще се проведе онлайн конференция на тема "Германски
технологии за устойчиво отопление и охлаждане. Централизирани и децентрализирани системи". Организатор на събитието е Германо-Българската
индустриално-търговска камара (ГБИТК) в партньорство с energiewаеchter
GmbH. В рамките на събитието ще се проведат и B2B срещи с германски
компании, предлагащи технологии и решения за икономично, ефективно и
екологично отопление и охлаждане.
По време на конференцията ще бъдат показани иновативни решения за
намаляване на въглеродния отпечатък в системите за централно и локално
топлоснабдяване и постигане на значителни икономии на енергия, интелигентно управление на топлината, както и екологично чисто производство
на енергия от ВЕИ. Ще бъдат представени добри практики за климатично
неутрално децентрализирано топлоснабдяване и охлаждане на отделни
жилищни квартали и малки общини, както и добри примери за енергиен преход към използване на ВЕИ в централизираното отопление в Германия. Ще
бъдат разгледани и предизвикателствата пред топло- и студоподаването
в България и перспективите за тяхното развитие в контекста на декарбонизацията на отоплителния сектор.

Euroboor представи новата бормашина с вакуумно захващане VAC.50s+
Euroboor пусна на пазара новата бормашина VAC.50s+, съобщиха за сп.
Инженеринг ревю от Калас Консулт, партньор на нидерландския производител у нас. Машината е специално разработена за хоризонтално приложение
на немагнитни повърхности. Тя прилепва практически към всяка гладка
повърхност (алуминий, неръждаема стомана, пластмаса, композити, месинг,
бронз, цинк, олово или дори мед) посредством вакуумна технология.
"Самата машина и електрониката й са вързани с вакуумна вместо с
магнитна пета за захващане към обработвания детайл. Тази комбинация не
е предлагана досега. Решението беше отделна вакуумна плоча, работеща
със самостоятелна вакуумна помпа, а върху плочата се залепва магнитната
бормашина. Уникалната технология за вакуумно захващане е на практика
универсална, приложима е за всякакви материали и осигурява неограничени
възможности", обясняват от Калас Консулт. От компанията допълват, че
машината разполага с мощен двигател с редуктор с маслено смазване, който обезпечава енергийноефективно, плавно и бързо пробиване на отвори с
максимален диаметър на боркороната от 50 mm.

НКИЗ и Индустриална и логистична зона - Перник подписаха меморандум за
сътрудничество
Национална компания индустриални зони (НКИЗ) и Индустриална и логистична зона – Перник ще си сътрудничат и ще обменят опит и добри практики на базата на подписан меморандум за сътрудничество между двете дружества. Д-р Антоанета Барес, изпълнителен директор на НКИЗ, и д-р инж.
Любомир Бонев, изпълнителен директор на зоната в Перник, която е със 100%
общинско участие, се разбраха да обединят усилия като стратегически партньори за развитието на индустриални паркове от нов тип. Съгласно подписания меморандум НКИЗ и Индустриална и логистична зона – Перник ще си
сътрудничат, за да популяризират възможностите за инвестиции в България,
ще координират и разработват съвместни инициативи и проекти.
"НКИЗ се стреми да развива индустриални паркове от нов тип, а също
така и да усъвършенства предлаганите услуги според най-високите стандартни на индустрията в световен мащаб", отбеляза д-р Антоанета Барес
по време на подписване на меморандума.
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накратко
Microchip представи нова фамилия Ethernet комутатори за индустриална
автоматизация
Microchip представи новата фамилия Ethernet комутатори LAN9668 с поддръжка на Time-Sensitive Networking (TSN). Те предоставят функции, съвместими със стандартите IEEE и комутация на поточни данни с по-ниска латентност и по-голяма точност на синхронизиране в мрежи за индустриална автоматизация. LAN9668-I/9MX и LAN9668-9MX са 8-портови комутатори с процесор Arm Cortex-A7. Те поддържат стандартите TSN IEEE за комуникация в
промишлени условия: IEEE 1588v2 и IEEE 802.1AS-2020 за прецизно синхронизиране; IEEE 802.1Qci за поточно филтриране и контрол; IEEE 802.1Qav и IEEE
802.1Qbv за оформяне на трафика; IEEE 802.1CB и IEC-62439-2 за висока резервирана наличност; ODVA-DLR и IEC-61158-6-10 за резервираност на хардуерните компоненти. Приложният софтуер Ethernet Switch API (MESA) и PHY API
предоставя възможност за разработване на пълноценна и удобна за потребителя независима от операционната система функционална библиотека.
Допълнение към LAN9668x е новият приемо-предавателен 4-портов Gigabit
Ethernet PHY чип LAN8814 на Microchip, който поддържа напълно най-новите
изисквания за TSN, включително IEEE 1588 v2. Разработчиците могат да
използват TSN чипсета при проектиране с LAN9668 и LAN8814, за да реализират тайминг, поточно резервиране, защита и управление.

Нов завод за високотехнологични оптични изделия заработи в Пловдив
Оптикс официално откри новия производствен и развоен център на компанията в Тракия икономическа зона (ТИЗ) в Пловдив. На церемонията
присъстваха изпълнителният директор на компанията инж. Иван Чолаков,
кметът на Пловдив Здравко Димитров, кметът на район "Тракия" Костадин
Димитров и кметът на Панагюрище Никола Белишки. Инвестицията е в
размер на 10 млн. лв. Заводът се простира на обща площ 4000 кв. м в Южната
промишлена зона и включва производствено-административна сграда и
специализирано оборудване. Той ще създаде близо 100 нови работни места
за специалисти и инженери в областта на развойната дейност.
Инж. Чолаков обясни решението на компанията да построи новия завод
именно в Пловдив с добрата комуникация на града с Панагюрище и наличието на утвърдени учебни заведения. Той сподели, че Оптикс в момента преговаря с космически програми за производство на комплектовки за сателити, участва в проекти за охрана на стратегически обекти като Фронтекс
и произвежда ендоскопи за хирургически роботи.

Обявиха нови дати за провеждането на Lamiera 2022
От 18 до 21 май т. г. във fieramilano Rho ще се проведе международното
изложение за металообработващи машини и иновации Lamiera 2022. Събитието е преместено за седмица по-рано от планираната дата поради необходимост от реорганизация в календара за провеждане на панаирите във
fieramilano Rho вследствие на здравните мерки, които наложиха отлагане на
всички събития, насрочени за първото тримесечие на текущата година.
"В съгласие с fieramilano, предвид важността на събитието, ние сметнахме,
че е необходимо да проведем търговското изложение в същия период, т.е.
през втората половина на месец май. Решението да изместим Lamiera с една
седмица напред предполага голяма инвестиция в комуникацията и промотирането на събитието от наша страна по отношение на всички заинтересувани
– изложители, посетители, журналисти и др. Радваме се да направим тази
инвестиция, за да сме сигурни, че нашата дейност ще позволи да сведем до
минимум или дори напълно да елиминираме евентуалните неудобства за участниците.", коментира Алфредо Мариоти, генерален мениджър на Съюза на
италианските производители на металорежещи машини (CEU-UCIMU).
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накратко
Cummins Power Generation получи най-високото отличие от китайския бранш
на сървърните центрове
Cummins Power Generation (CPG) получи награда за своя първи проект със
система PowerBloc, съобщават от ИПО, официален представител на компанията в България. Китайската асоциация за стандартизация в инженерното
строителство, която определя браншовите стандарти за сървърните центрове в Китай, включи CPG сред отличените с Наградата за научни и технологични постижения в областта на сървърните центрове. Списъкът с победителите бе официално обявен по време на деветата Конференция за
стандарти за сървърни центрове.
Представена за първи път през май 2021 г., системата PowerBloc е разработена от китайския екип на CPG и се произвежда в заводa на компанията
в Ухан в централен Китай. PowerBloc интегрира дизелови агрегати (захранващи системи), резервоари за вода (охладителни системи), резервоари за
гориво (системи за гориво), заглушители (системи за намаляване на шума),
електрически табла с превключватели (системи за управление) и противопожарни системи в един стандартен 12-метров контейнер.
Първите три електрогенератора PowerBloc са инсталирани на обекти на
клиенти през септември 2021 г. На място са извършени стандартният
тест IQA (Installation Quality Assurance) и изпитванията за 12-часово постоянно натоварване и един час свръхнатоварване. Резултатите потвърждават, че системата не само спестява 10 кв. м площ, но и демонстрира изключително стабилна работа, ниски нива на шум и емисии на изгорели газове и висока продуктивност. Сред големите клиенти на CPG в Китай са China
Telecom, China Mobile, China Unicom, Alibaba, Tencent и ByteDance.

ЕК предложи законодателен акт за справяне с недостига на полупроводникови
компоненти в ЕС
Европейската комисия предложи законова рамка за насърчаване на производството на полупроводникови компоненти в Европа като част от усилията за повишаване на конкурентоспособността на Европейския съюз и за намаляване на зависимостта му от ограничен брой доставчици, както и за
ускоряване на цифровия и енергийния преход. Законодателният акт на ЕС за
интегралните схеми цели да се създаде устойчива снабдителна верига, от
научни изследвания до производство и дистрибуция. Предвижда се да бъдат
осигурени публични и частни инвестиции от над 43 млрд. евро, за да може ЕС
да постигне амбицията си да удвои сегашния си пазарен дял до 20% през 2030 г.
Основни компоненти на законопроекта са инициативата "Интегрални
схеми за Европа", нова рамка за гарантиране на сигурността на доставките
чрез привличане на инвестиции и увеличен производствен капацитет и
механизъм за координация между държавите членки и ЕК за наблюдение на
предлагането на полупроводникови компоненти, оценяване на търсенето и
предвиждане на евентуален недостиг. В рамките на инициативата "Интегрални схеми за Европа" 11 млрд. евро ще бъдат вложени в настоящи научни
изследвания, развойна дейност и иновации. Фонд за интегрални схеми ще
улеснява достъпа до финансиране за стартиращи предприятия, а специален
механизъм за капиталови инвестиции в рамките на InvestEU ще подпомага
разрастващите се предприятия и малките и средни предприятия.
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Technology Days 2022

на Arburg ще се проведе през юни
Arburg отложи Technology Days за юни 2022 г. Уникалното
за индустрията събитие, което обикновено събира хиляди
посетители от цял свят в Лосбург, ще се състои от 22 до 25
юни в присъствен формат, със своята доказана успешна
концепция. Това включва не само единствената по рода си
комбинация от практика и теория, но преди всичко и осъществяване на лични контакти.
“Отчитайки непредвидимото към момента развитие на
пандемията, сметнахме, че е препоръчително тазгодишното издание на Technology Days да не се проведе на първоначално планираните дати - от 16 до 19 март. Затова отлагаме събитието за периода от 22 до 25 юни 2022 г.”, каза д-р
Кристоф Шумахер, маркетинг директор на Arburg. “Това решение бе взето с оглед осигуряване на най-високо ниво на безопасност за посетителите и служителите ни по отношение на опазване на здравето им, както и с цел улесняване на
планирането.”
От 1999 г. насам Technology Days е едно от най-мащабните и най-важните корпоративни събития в света на пластмасата. Форумът отговаря на най-високите изисквания, има
отлична репутация и се отличава не само с широкото разнообразие от теми и задълбочеността на информация, но и с
формата си на провеждане на живо, предоставящ възможност за създаване на нови бизнес контакти.
От първото си издание досега Technology Days е посетено
от над 93 000 гости от близо 50 държави, като около 50% от

12

тях са присъствали за първи път. Събитието, което традиционно се провежда в централата на Arburg в Лосбург, дължи
успеха си до голяма степен на уникалната си концепция. Над
50 експоната, демонстриращи приложения от всички индустриални сектори, показват цялата гама от продукти и услуги на Arburg. Те обхващат актуални иновации, портфолиото от системи, включващи машини и роботи, със своите
решения “до ключ”, множество процеси и дигитални продукти, както и пред- и следпродажбено обслужване.
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Експертен опит в безопасността
на машини и съоръжения
Сейфтиъп, официален системен
партньор на водещия световен производител на системи за автоматизация и
безопасност Pilz, стартира дейността
си в началото 2021 г., започвайки с няколко инженерингови проекта за безопасност на машини. Предлагаме цялостни
решения, които могат да включват услуги като оценяване на риска, концепции
за безопасност, проектиране на системите за управление, свързани с безопасността, инсталиране на системите за
автоматизация и безопасност и валидиране на целия процес.

Оценяване на риска
Много задачи, свързани с работа или
поддръжка на индустриални машини,
пораждат високи нива на риск. Оценяването на риска е документиран физически преглед и проверка на машина, процес
или дейност, извършени в съответствие
с международните и национални стандарти, обхващащ следните етапи:
• Определяне на лимитите на машината, които включват предназначението за употреба и всяка разумно предвидима неправилна употреба на машината
• Идентифициране на опасностите, които могат да бъдат породени от машината и свързаните с нея опасни ситуации
• Преценяване на риска (количествено
или качествено), като се вземе предвид тежестта на възможното нараняване или увреждане на здравето и
вероятността от настъпването му
• Оценка на риска, вземане на решение
относно необходимостта от намаляване на риска, което може да се приложи в съответствие с приложимото
законодателство, стандарти и добра
инженерна практика
• Елиминиране на опасностите или
намаляване на рисковете, свързани с
тези опасности чрез прилагане на
подходящи защитни мерки.

Концепции за безопасност
При внедряване на все по-сложни и
опасни нови машини и надграждане на
съществуващи машини за по-взискателни приложения, правилната концепция за
безопасност, която отчита взаимодействието на операторите на машината,
обслужващия персонал и други работници с машината, е от решаващо значение.
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Концепциите за безопасност представляват документ в стандартен формат, определящ чрез скици и описание
мерките за безопасност, и включват
подробно инженерно решение, предложено за постигане на безопасност и съответствие чрез електрически, механични
и други мерки, следвайки най-добрите и
съвременни инженерни практики и международни и национални стандарти.
Концепциите за безопасност могат да
бъдат полезни на конструкторите при
разработване на проекта за безопасност.

Проект за безопасност
Когато проектирате нови машини
или модернизирате съществуващи машини, най-добре е да интегрирате проекта за безопасност още в самото начало. Техническите мерки за справяне с
опасностите и за постигане на приемливи нива на риск могат да бъдат приложени с минимално въздействие върху
сложността на машината, разходите и
производителността, ако се вземат
предвид на ранен етап от проектирането на машината.
С опита си в техниките на проектиране, стандартите за безопасност и
съвременните технологии за безопасност, ние можем да изготвим подробна
проектна документация, включваща механични, пневматични, хидравлични,
електрически и софтуерни проекти за
конкретна машина, както и предложение и спецификации за подходящи компоненти и системи в съответствие с докладите за оценяване на риска и концепции за безопасност.

ствуващи машини, времето на разположение за прилагане на мерките за безопасност и интеграцията на системите
за управление обикновено е ограничено.
Mожем да ви предложим:
• Планиране и контрол на проекта
• Избор и доставка на необходимите
компоненти - задвижващи механизми,
сензори и устройства за управление
• Производство и изграждане на необходимите механични конструкции
• Производство и тестване на необходимите електрически табла
• Доставка и монтаж на система за
управление
• Програмиране на системи за управление и визуализация
• Пускане в експлоатация на системата
• Избор на доставчици и подизпълнители, когато е приложимо
• Обучение на оператори на машините
и обслужващ персонал.

Валидиране
Когато инсталирате, модифицирате
или модернизирате машини, трябва да
сте сигурни, че оборудването работи в
пълно съответствие с приложимите
стандарти за безопасност, регулаторни
и държавни норми през целия си жизнен
цикъл. Като част от валидирането можем да предложим:
• Оценяване на съществуващия проект
спрямо изискванията за безопасност
• Преценяване на избраните компоненти и изчисляване на постигнатото
ниво на изпълнение на функциите за
безопасност PL(SIL) съгласно EN
13849-1(EN 62061).
• Проверка на инсталацията и конфигурацията на окабеляване на сензори
и изпълнителни механизми
• Тестване на хардуерни функции и софтуер, свързан с безопасността
• Извършване на функционален тест и
симулиране на повреди
• Изготвяне на подробен протокол с
резултатите от валидирането.

Инсталиране на системи
за безопасност
Системите за безопасност са критични елементи в проекти, свързани с
автоматизация на машини. При интегриране на отделни машини в производство, линия или надграждане на съще-

февруари 2022

Сейфтиъп ЕООД
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Софтуер
за индустриални
принтери
В епохата на Industry 4.0 промишлените принтери еволюират от самостоятелни машини в
свързани звена на интелигентна екосистема.
На пазара се предлага богат асортимент от цялостни решения за свързване и управление на
процесите и устройствата за кодиране и маркиране на индустриални компоненти и изделия.
В резултат от внедряването на единна платформа за мениджмънт на промишления печат
загубите на време, средства и ресурси се свеждат до минимум, а ефективността и качеството значително се повишават.

В

епохата на Industry 4.0 промишлените принтери за маркиране
и кодиране на продукти еволюират
от самостоятелни машини в свързани звена на интелигентна екосистема, която повишава производителността и ефективността, редуцира
загубите и прецизира качеството.
Ключов компонент в тази концепция
са софтуерните платформи, създадени да автоматизират, координират
и оптимизират процесите в индустриалния печат чрез централизирано управление, мониторинг и функции
за отдалечен достъп до индивидуалните устройства.
Пазарът днес предлага богат асортимент от софтуерни решения за
генериране и принтиране на баркодове, QR кодове, етикети и други типове символики за маркиране, кодиране
и проследимост на компоненти и изделия в производствения отрасъл,
складовата дейност и логистиката.
В допълнение към различните патентовани и специализирани софтуерни
продукти за фирмени серии или отпечатване на конкретен вид маркировки потребителите могат да се
възползват и от множеството предимства на цялостни решения за
мениджмънт на печатната дейност
на ниво предприятие. Тези комплексни платформи позволяват свързване
на голям брой принтери (включително и в отдалечени локации) и централизираното им управление от една

14

точка заедно с всички необходими за
целта дейности. В резултат кодирането значително се улеснява и оптимизира като процес, повишават се
ефективността и степента на автоматизация, като е необходим и значително по-малък брой оператори,
които да го координират.

Функции и възможности
Самостоятелните принтери с опростен интерфейс, който превежда
потребителя през процеса на принтиране на баркодове и етикети в няколко стъпки, постепенно остават в
миналото. В дигиталната промишлена реалност производителите се нуждаят от софтуерни решения с повече възможности и от един доставчик, които обхващат всички етапи на
жизнения цикъл на продукта – от опаковъчните операции през дистрибуцията, търговията и разпространението до крайния клиент и след това.
Внедряването на единна дигитална
платформа за мениджмънт и свързаност на физическото оборудване за
кодиране и маркиране прави възможно интелигентното управление, прозрачността и проследимостта по
линия на цялата верига на доставките. Софтуерните решения от този
клас са гъвкави и мащабируеми, позволяват лесно и бързо адаптиране към
променящите се производствени
нужди, клиентски изисквания и пазарни тенденции и правят възможно
допълнително разширяване на функциите, възможностите и броя свързани

принтери в мрежата във всеки един
бъдещ момент.
Основно изискване към софтуера
за индустриален печат от ново поколение е да разполага с удобен и
лесен за използване от всеки ангажиран служител графичен интерфейс,
без да е необходим персонал със специална квалификация за управление на
платформата и свързаните с нея
устройства.
Ключово предимство на цялостните платформи за управление на промишленото кодиране и маркиране са
възможностите за IIoT и облачна
свързаност и достъп до системата
от всяка точка в реално време –
както през мобилно устройство чрез
съответното приложения, така и
през настолни конфигурации посредством клиент, базиран в браузър.
Сред съществените функции са
също отдалечената диагностика,
поддръжка и отстраняване на проблеми, асистираното коригиране на
грешки, автоматичното надграждане на системата с последните софтуерни ъпдейти и инструменти,
както и многоезичният интерфейс,
обезпечаващ нуждите на международните предприятия от унифицирано управление на съоръжения в различни географски локации.
Специализираният софтуер за управление на индустриални принтери
позволява събиране, обработка и анализ на данни за статуса и работата
на цялото свързано оборудване в
реално време и в исторически план,
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включително изготвяне на детайлни
справки, доклади и регистриране на
тенденции. Информацията е достъпна за всеки оторизиран потребител
в удобен вид – комбинация от текстова информация, техническа документация, таблици и графики за производителност, разход на консумативи, енергийна ефективност и др.

Интелигентно управление
на кодирането
Пазарът предлага като универсални платформи, подходящи за нуждите на всякакви по тип и мащаб индустриални приложения, така и модулни решения, позволяващи персонализиране на функционалността с необходимите инструменти според конкретните потребности. Интелигентните системи за мениджмънт на
принтирането са подходящи за
първично кодиране с компактни символи, а също и за принтиране на поголеми, сложни и с висока резолюция
етикети и маркировки за вторични
опаковки и палети, предназначени за
разчитане със стандартен четец
или скенер.
Решението управлява процеса по
генериране на цялата необходима
информация за отпечатване, предназначена да удостовери вида, произхода, производителя, съдържанието на продукта и други негови важни характеристики. Посредством
прочитане или машинно сканиране на
етикета или маркировката тя може
да бъде интерпретирана в реално
време във всяка точка на канала за
разпространение.
Софтуерните системи за мениджмънт на промишленото маркиране са подходящи както за печат на
големи партиди от етикети и кодировки с различен обем, така и за единични, уникални или персонализирани
маркировки, включително промоционални, наградни кодове и т. н. Етикетите могат да съдържат стандартни букви, цифри, символи, партидни номера, лога и изображения, а също
и уникално генерирани символи, надписи с различен шрифт, размер и
дължина и т. н.
С цел оптимално управление на
процесите по кодиране софтуерните
системи разполагат с богат асортимент от интелигентни функции,
включително самодиагностика, непрекъснат мониторинг в реално време на свързаните устройства, текущите, планираните и приключените задачи, интеграция с ERP/MES/
WMS системи и други решения за
мениджмънт на производството и
складовата дейност.
Сред най-интересните иновации в
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бранша са функциите за печат на
интелигентни баркодове и маркировки в ролята им на уникални цифрови
средства за идентификация, които
осигуряват достъп до много допълнителна информация за продукта,
например на фирмения уебсайт. Освен производителите и контрагентите по веригата на доставка, чрез
такава добавена стойност и крайният потребител се ангажира по-силно с продукта, което стимулира лоялността му към марката.

Приложения и тенденции
Достъпен е широк избор от платформи аз управление на индустриален печат с различни параметри,
подходящи за всякакви типове оборудване – мастиленоструйни, термотрансферни, лазерни, цифрови
принтери и др., както и за генериране и отпечатване на маркировки за
различни повърхности и разнообразни по форма, тип и размери контейнери и опаковки.
Цялостните решения за интелигентно управление на кодирането
намират приложения във все повече
клиентски отрасли, подлежащи на
стриктна нормативна регулация,
където освен защита и утвърждаване на търговската марка е от ключово значение и безкомпромисното
доказване на произхода, качеството
и автентичността на продуктите.
Такива са например производствата
на пакетирани храни, лекарствени
средства, медицински изделия, козметика, хранителни добавки, безалкохолни напитки, алкохол и тютюневи
изделия, петролни продукти, масла и
смазочни материали, персонални защитни средства и оборудване и
много други.
С помощта на единна платформа
за управление на маркирането пред-
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приятия с различен мащаб от фармацевтичната, хранително-вкусовата, бутилиращата, козметичната,
медицинската, електронната, автомобилната промишленост и др. могат да се възползват от предимствата на ускорен и автоматизиран
процес по генериране и отпечатване на съответните баркодове и
етикети с цел минимални престои
на поточната линия и пестене на
разходи и ресурси.
Във всички тези индустрии са от
ключово значение възможностите за
бързо и лесно адаптиране към промени във вида на кодирания продукт,
както и за едновременно управление
на различни проекти на отделни производствени линии в цеха. За тази
цел софтуерните пакети за индустриални принтери позволяват управление на огромни масиви от данни с
цялата свързана с процеса на печат
информация, както и удобното й
съхранение и възпроизвеждане в желания формат, локация или време. Все
повече продукти в сегмента разполагат и с вградени инструменти за
верификация на отпечатаните баркодове и етикети с цел предотвратяване на грешки, включително за
промяна на съдържанието и регистриране на дефекти в реално време
без нужда от продължителни
прекъсвания на процеса.
В допълнение към мощен и цялостен инструмент за покриване на
регулаторните изисквания на редица
регулирани пазари, платформите за
мениджмънт на принтирането гарантират и множество други предимства на промишлените предприятия,
включително визуална разпознаваемост на продуктите, унифициране на
бранда, събиране на т. нар. изпълнима
информация за вземане на информирани бизнес решения и т. н.
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електроника

Съвременни компоненти
за глобално позициониране
GNSS - част II

В

Димитър Колев

първата част на статията,
публикувана в бр. 9/2021 на сп. Инженеринг ревю, бяха представени базовите принципи и технологии на
глобалните навигационни системи
(GNSS). Разгледани бяха и някои съвременни GNSS компоненти – интегрални схеми и модули. Тук продължаваме
с основните фактори при избора на
елементна база (ИС, модули и периферия) за реализация на GNSS устройства.

Избор на интегрални
схеми и модули
При конструиране на GNSS устройства изборът най-често е между LGA
модул с висока степен на интеграция
(наричан още SoC – System on Chip) и
модул за SMD или стандартен монтаж върху печатна платка. Модулите могат да изискват включване на
външна антена или да са интегрирани с вътрешна (он-борд) антена. Използването на LGA модул изисква
повече време, умения и опит при проектиране на печатната платка, разполагане на антената или конектор
за нея. При конструиране с модул за
външна антена обикновено броят на
периферните компоненти е минимален и процесът отнема по-малко вре-
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ме, но отново трябва да се отдели
подходящо внимание на печатната
платка и антенния интерфейс, като
изключим случая на модули с интегриран конектор (MCX, IPEX или подобен).
При конструиране на модул с печатна антена, инженерните усилия са наймалки, но отново трябва да се спазват правила за подходящо и достатъчно отдалечено разполагане спрямо
други радиочестотни компоненти
(GSM, WiFi, BT), както и да се осигури
линейно или добре филтрирано импулсно захранване.
Всеки производител предлага
кратки описания на основните параметри за ИС и модули, които могат
да бъдат стартова точка за сравнение. На следващ етап много полезни
са хардуерните описания, примерните приложения и детайлните инструкции относно важните точки и
параметри, които трябва да се
съблюдават при конструиране. При
възникнали въпроси производителите обикновено предлагат възможност за безплатна и платена техническа поддръжка, както и тестване
и съгласуване на антенните модули.

Критерии при избор на
модул
Достъпност и цена. Това звучи
нетрадиционно като първи крите-

рий, но 2021 година ни доказа колко
крехка може да бъде системата за
производство и доставка на електронни компоненти. GNSS компонентите, основни и периферни ИС се
оказаха в същата сложна ситуация,
както и останалата част от индустрията. Освен ако не конструирате
нещо много специфично или клиентът държи на конкретен производител/модел, в случай че не можете
да получите модулите навреме, на
цената на която искате (или с поносима разлика) и в количеството нужно за проекта – всички други параметри са без значение и могат да
бъдат предмет на обсъждане и инженерен компромис.
Тип модул и за какво ни трябва.
Например модул със стандартна или
висока точност, модул само с времеви изход, модул с възможност да
използва RTK или да бъде RTK базова
станция. Освен това модулите мо-
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гат да са с фиксирана памет (ROM),
с възможност за обновяване и добавяне на собствен код (FLASH). Модулите могат да бъдат автономни
или да работят с външен контролер. Разбира се, важни са и типът и
броят на интерфейсите, които ще
се използват за комуникация и управление – UART, SPI, I2C. Ако модулът
ще действа самостоятелно, е важно да има възможност за цифрови и
аналогови вход/изходи с общо предназначение (GPIO, ADC/DAC и др.).
Друг важен параметър е дали се
изисква външна антена (например за
стационарно, автомобилно, самолетно или корабно приложение) или
вградена такава (за портативен
тракер, мобилен телефон и т.н.).
Брой канали. Независимо колко и
какви спътници са видими в момента, модулът, който използвате, сканира само ограничен набор от радиочестоти/канали и от това зависи
времето, за което ще стигнете до
първата валидна позиция. Тъй като
модулът обикновено „не знае“ кои
точно спътници са видими в момента, колкото по-бързо и повече честоти може да сканира за минимално време, толкова по-бързо ще може
да стигне до валидна позиция/местоположение. След като това се
случи, ще продължат да се сканират
само определени канали/модули и да
се предават на следващите (при
движение), докато останалите ще
бъдат изключени, за да се пести
енергия и да се намали консумацията. Ако нямате нищо против да
чакате малко за валидна позиция, 12
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– 14 канала ще са напълно достатъчни за добро проследяване.
Точност и бързодействие .
Възможностите за допълнително
увеличаване на точността са чрез
вече споменатите спътниково базирани системи (SBAS) и наземно базирани такива (RTK, DGPS). Съществуват и начини за намаляване на
времето за стартиране и достигане до валидно местоположение чрез
AGNSS – посредством информация,
която се съхранява резервирана с
допълнителна батерия или най-често чрез интернет свързаност. Времето, нужно за стартиране, времето до първо валидно местоположение и бързината на обновяване на
местоположението зависят от конкретното приложение. Фиксирани и
пешеходни/туристически приложения няма да изискват обновяване
повече от един път в секунда (1 Hz),
докато автомобилни, самолетни
или корабни приложения имат причини да изискват 10 – 20 Hz, когато има възможност за това. Тук,
разбира се, изключваме военните
приложения за управляеми муниции
и ракети.
Електрически и физически параметри. Електрическите включват
захранващо напрежение, консумация,
захранване на външна антена, а физическите – размер, тегло, работен
температурен обхват, устойчивост на вибрации, защита от влага
и прах. Една примерна консумация за
цифрова част е около 30 mA на
3,3 V, но не трябва да се забравя, че
обикновено има достатъчно анало-

гови елементи и цифрови елементи,
сензори и допълнителна периферия,
които изискват повече енергия и
могат да повишат значително крайната консумация.

Избор на антена и други
GNSS периферни
компоненти
Първият елемент в приемната
верига е антената и правилният й
избор помага за добрата работа на
GNSS. Приемната антена може да
бъде външна или вградена, активна
или пасивна.
Външните активни антени могат да се разполагат на метри разстояние от приемния модул, за да
им се осигури добра видимост и чувствителност. Те трябва да са добре защитени от климатични влияния, обикновено постоянно фиксирани или с подходящо магнитно закрепване.
Вградените антени са относително малки и пестят място, компоненти (външни филтри, LNA, захранване). Модерните GNSS модули,
които поддържат две и повече честоти, могат да имат един единичен,
два или повече мултиплексирани антенни входа, което дава възможност за използване на повече работни честоти. Възможно е и използване на няколко паралелни GNSS приемника.
Външните антени обикновено са
фиксирани (върху сгради, коли, плавателни съдове, самолети и т.н.) и са
с по-голяма чувствителност, като
общото правило е, че колкото по-

февруари 2022

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

февруари 2022

19

Източник: Wuerth Elektronik

Таблица 1. Типични допълващи ИС за GNSS системи – аналогови
приемници (RF front end), малошумящи усилватели, антенни ключове и др.

Analog Devices
(Maxim Integrated)
а
б
Фиг. 1: а - керамична patch антена; б - керамична chip антена

голяма е антената, толкова по-добра чувствителност
има. Тъй като предаваните GNSS сигнали са с RHCP (Right
Hand Circular Polarization) поляризация, приемните антени трябва също да бъдат с такава поляризация, Външните антени могат да бъдат само за GNSS, но често са
комбинирани за GNSS/GSM/WiFi/BT/FM/DAB и други –
с което трябва да бъдем внимателни, за да поддържаме нивото на шум между отделните системи минимално.
Вградените (он-борд) антени обикновено са керамични с RHCP поляризация, керамични линейни, метални линейни, гъвкави и специализирани/комбинирани.
Антените с RCHP поляризация печелят с по-високата
си чувствителност (3 dB), но имат по-тясна диаграма
на насоченост и трябва да бъдат по-добре ориентирани
към „чисто“ небе за по-добра видимост към спътници.
Линейните антени имат по-широка диаграма на приемане и съответно са подходящи за вграждане в портативни устройства, които постоянно сменят положението
си в пространството и съответно променят позицията на антената спрямо небето.
Керамичните „patch“ антени с RCHP поляризация и ОЕМ

MAX2678

FEM усилвател

MAX2769C /
MAX2771

Универсален GNSS
приемниk, аналогова част

MAX2679/79B/70

LNA FEM

STMicroelectronics

BPF8089-01

Съгласуващ блок

Skyworks

SKY65933/943/724-11

LNA FEM

Nisshimbo Micro
Devices - NJR (JRC)

NJG1159PHH-A-TE1

LNA FEM

GNSS модулите с тях са най-често предпочитани за
мобилни и портативни устройства. Усилването и ефективността при тях са относително ниски, тъй като
размерите им са малки, но те все пак са достатъчни за
стабилна работа на милиони устройства от този клас.
Типичните им размери са между 10 и 35 mm. На Фиг. 1a
е показана подобна керамична антена. Съгласуването и
донастройката й се извършва чрез промяна на размера
на металното/заземяващо поле под нея, реализирано на
печатната платка. Позицията на антената спрямо центъра на заземяването също има значение. Керамичните
антени като тези могат да се монтират класически
(THT) и чрез повърхностен монтаж (SMT).
Важен момент при планирането и проектирането на
печатните платки с GNSS антени е фактът, че всички
елементи, които се намират близко до антената, могат да променят нейната ефективност. Затова общо
правило е да не се разполагат никакви елементи на помалко от 5 mm от антената. Същото се отнася и за
стените на кутията около нея.
Аналогични „patch“ антени се използват и във външните активни антени, но в този случай обикновено те са
изолирани от други близки източници на шум, разположени са върху много по-голяма метална повърхност и
разполагат с много по-добра видимост, което води до
максимално усилване и чувствителност.
Другият тип най-често използвани GNSS антени са
керамичните „chip“ линейни антени (Фиг. 1б). Трябва да
отбележим техните по-малки физически размери, пониското усилване (линейно, не RHCP), както и по-широката честотна лента. Характерно е и изискването за
голямо заземяващо поле под тях, което намалява използваемата площ на печатните платки, върху които се
монтират. Както винаги, изборът между различните
типове антени е инженерен и ценови компромис между
начални изисквания, налично физическо пространство и
практическо изпълнение и ефективност.
Други специфични елементи за изграждане на една
GNSS система са малошумящи усилватели (LNA), ИС за
захранване на външни антени, съгласуващи блокове, режекторни филтри (SAW), други филтри по захранващата и радио част, RTC (real time clock) ИС, различни видове
антенни конектори. Някои от тези елементи са представени в Таблица 1.

Обработка на грешки и прецизно
местоположение
Новите приложения в промишлеността, логистиката и други области изискват все по-кратко време
за реакция и все-по висока точност и това е възмож-
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Таблица 2. Техники за корекция.
RTK (OSR)
PPP (OSR)
RTK-PPP (SSR)
Диференциална техника за
Грешките причинени от
Грешките в часовника,
позициониране, реализирана сателитния часовник / грешки йоносферата (отражения, електрочрез базова станция
в орбитите се изчисляват от магнитни смушения) и тропосфе(reference) и мобилна
мрежа от наблюдаващи
рата (валежи) се изчисляват от
станция(rover)
наземни станции
наземни станции, наследник на PPP
Почти незабавна корекция Няколко минути за корекция Обещавасдбаъкрозма бкионриеркациRяTK и PPP,
Малък, локален обхват под Глобален обхват, без нужда от
Изисква локални наблюдаващи
20 км
локални станции
станции
Изисква възможност за
Няма нужда от прехвърляне,
прехвърляне към съседни или отделен радиоканал / може Локално,RнTоK мпонкоргоитпиое-гтолоямо от
базови станции
да работи глобално
Таблица 3. Проблеми и решения в GNSS областта през последните години.
Проблемни области
Ограничения до 2010 г
Състояние в момента
Постоянно коригиране
Скъп трафик на данни и
Бърз и евтин трафик / безплатни или
на данните
корекции
достъпни услуги за корекции
Сложна обработка на
Бавна корекция (десетки
Нови по-бързи алгоритми за корекция, погрешките
минути)
бързи процесори и контролери
Само GPS L1 C/A и носещата
на L2 (кодът на L2 е запазен 4 нови GNSS спътникови системи и нови
Само една GNSS
за военни и лицензирани
система
цивилни/публични честоти
потребители)
интеграция - един MEMS чип или
Слаб или блокиран
Все още не се предлагат мВодиуслокиант
егрира акселерометър, жироскоп
GNSS сигнал води до
точни и евтини MEMS
и магнетометър, плюс допълнителни
рестартиране на
сензори - акселерометри,
сензори, вградена аналогова и цифрова
системата
жироскопи, магнетометри
част и съоветни алгоритми за корекции
Изискване за добре Скъпи антени, неподходящи за
По-добри и по-евтини антени
калибрирани антени
масовия пазар

но днес. В Таблица 2 са представени разликите между съществуващите техники за корекция днес:
Observation Space Representation
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(OSR) – наблюдава грешката от
кода и носещата честота за съответната локация (RTK и Precise
Point Positioning (SBAS), и следваща-

та генерация State Space Representation (SSR) – модели за изчисляване на грешката от кода и носещата честота във всяка възможна локация.

Бъдещо развитие
на GNSS системите
Ако се върнем към 2010 г., ще
установим, че GNSS системата
беше само една (GPS), мобилният
достъп до интернет и данни не беше
толкова евтин, а и самите GNSS
модули и периферията бяха по-скъпи
(Табл. 3). Днес, в началото на 2022 г.
GNSS системите са вече 5, със съответните действащи спътникови и
наземни системи за корекция. GNSS
модулите са с много по-висока степен на интеграция и много по-евтини (независимо от проблемите с доставките през последната година),
мобилният достъп до данни е малко
или повече достъпен за всеки и навсякъде. Следващите стъпки са
свързани с използването на G5 мрежата за допълнително увеличаване
на точността в GNSS приложения
както в сгради, така и между тях, в
открити пространства, във въздуха, водата и космоса.
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E-IoT подпомага разработването на
IOT и превръща конвенционалното
оборудване в свързани smart
устройства
Endrich, водещ доставчик на електронни компоненти и услуги за проектиране, разработи
мрежова сензорна инфраструктура, работеща
онлайн, в която всеки хардуерен компонент е
създаден от производители, представени от
компанията.
Операциите на една производствена линия
започват със сензори, които откриват и измерват различни работни параметри в средата, които впоследствие се обработват,
съхраняват в облачна база данни и накрая се
представят визуално. В процеса участва усъвършенстван гейтуей, който събира отчетените стойности от даден сензор, предварително обработва тези данни и ги изпраща
през безжичен комуникационен канал (LPWA) до
базирана в облак база данни, откъдето те
може да бъдат визуализирани след обработване или да се използват за всяка подходяща за
дадена задача цел.
Индустрията има високи и разнообразни изисквания към цялостната инфраструктура, включително минимизиране на разходите за инсталиране и поддръжка на устройствата, дълъг
експлоатационен живот на батерията, високо ниво на оползотворяване на технологичните ресурси. Всички тези високи очаквания
може да бъдат удовлетворени само от компетентни доставчици на компоненти, притежаващи професионален опит и желание да предоставят съдействието и услугите си за разработване на решение.
Концепцията за E-IoT на Endrich има за цел да
приложи тази структура и да предостави
хардуерно и софтуерно решение на партньорите на компанията на различни нива. Като
първа стъпка, Endrich започва да разработва
специално за целта едноплатков компютър
(SBC) с разширени сензорни и комуникационни
възможности, за да предложи базово хардуерно решение за крайна точка на IoT. Този IoT SBC
с подобрени сензорни и комуникационни характеристики заедно с различните аксесоари,
разработени към него, образуват хардуерна
платформа, която в комбинация с мрежовата
софтуерна инфраструктура, базирана в облака, предлагат напълно работеща концепция за
IoT решение с широко приложение, което е демонстрирано на национални и международни
изложения и конференции през 2020 – 2021 г.
IoT екосистемата не може да съществува без
софтуерни услуги. Въпреки че разработеният
от Endrich SBC може да комуникира чрез няколко протокола (MQTT, UDP и т.н.) с утвърдени
доставчици на бази данни като Azure на
Microsoft, Endrich преценяват, че опростенос-
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тта е основен фактор, затова създадват своя
собствена софтуерна екосистема – системата Endrich Cloud DB, както и собствен гейтуей за визуализация на данни. По този начин
тези услуги могат да се предлагат безплатно на клиенти на фирмата, за да улеснят работата им в разработването.
Екосистемата E-IoT отначало е предназначена да служи като демонстрационна система,
която да стимулира увеличаване на продажбите на компонентите за IoT, но Endrich се стремят към втори етап от нейната реализация,
който в дългосрочен план ще бъде още по-важен, а именно екосистемата да се използва
като платформа за оценка на продуктови разработки, ориентирани към клиента. С E-IoT
SBC може да се създават персонализирани
функции на допълнителна платка и с помощта
на Endrich Cloud System и гейтуея за визуализация, всички функции на готовия продукт
могат да бъдат реализирани, разработени и
тествани.
SBC може да се използва и като самостоятелен продукт, с помощта на който потребителят да свързва конвенционални устройства
към интернет, превръщайки ги в smart таки-
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ва. За да демонстрира функционалностите на
тази система, Endrich преобразува един от
готовите продукти на свързана компания в
смарт устройство.
EuroLighting, компания от групата на Endrich,
произвежда пречистватели на въздух с UVC
излъчване срещу вируси и бактерии, пренасяни във въздушна среда. Тези пречистватели
включват уязвим компонент, генериращ UVC
лъчи, HEPA филтър и вентилатор, които нямат достатъчно добра защита. С добавянето на интелигентни функции като дистанционно наблюдение и автоматично отчитане на
интензитета на UVC лъчите, на скоростта
на въздуха през филтъра и скоростта на
въртене на вентилатора, планирането на прогнозна поддръжка става възможно при изключително ниски разходи.
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Индустриални
компютри
Индустриалните компютри позволяват надеждна работа при агресивни условия, екстремни
температури, запрашени, влажни, корозионни или взривоопасни среди
Съществени разлики с потребителските модели са безкабелният дизайн, липсата на активни охлаждащи компоненти, монолитната конструкция на шасито и корпуса и степента на
IP защита
Сред двигателите на устойчивия глобален ръст в приложенията на индустриални компютри е навлизането на Internet of Things във все повече промишлени отрасли

И

ндустриалните компютърни
системи (IPC) притежават редица
сходства с познатите ни персонални компютри (PC) от потребителския клас по отношение на своите комуникационни възможности, изчислителна мощност и капацитет за
съхранение. Проектирани специално
за промишлени приложения обаче, те
често ги превъзхождат по надеждност, гъвкавост и дълговечност.
Експлоатацията им обикновено
включва работа в отдалечени съоръжения при агресивни условия, екстремни температури, запрашени,
влажни, корозионни или пък взривоо-
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пасни среди, които изискват отлична ефективност в комбинация с безкомпромисна издръжливост на различни механични и химични влияния.
Най-разпознаваемият отличителен
белег на един индустриален компютър е усиленият му устойчив корпус, създаден да защитава високопроизводителната конфигурация от
специализирани софтуерни и хардуерни компоненти, които обезпечават
потребностите и на най-комплексните промишлени задачи. Такива са
например поддръжката на мощен
софтуер за автоматизация (например за роботизирани системи), събирането на данни за превантивна
диагностика, управлението на пре-

цизни платформи за машинно зрение,
комуникации от типа "машина –
машина" (M2M), самонасочващи се
превозни средства (AGV) и много
други.

Разлики с персоналните
компютри
Промишлените компютри са предназначени предимно за целите на производствените отрасли, а габаритите им варират между преносими версии под формата на таблет и компактни настолни конфигурации до
гигантски сървърни шкафове. Стандартите за точност, устойчивост
и издръжливост при тези системи са
далеч по-високи в сравнение с потре-
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бителската електроника, което предполага и по-високата им в повечето
случаи себестойност. В допълнение
към индустриалната автоматизация,
която е водещ клиентски отрасъл за
продуктите от този сегмент, сред
приложните области на IPC системите се нареждат още авиационната и
космическата индустрия, транспортът, енергетиката, автомобилостроенето, електронното производство. хранително-вкусовата, химическата и фармацевтичната промишле-
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ност, нефтено-газовият сектор и т.
н. Водещо съображение по отношение
на дизайна им е да позволява последователна, безпроблемна и ефективна
работа в тежки условия, например
при температури от -40 до +80°C.
Традиционно тези платформи консумират ниска мощност, тъй като найчесто се захранват посредством
батерии (никел-кадмиеви, никел-металхидридни и др.) или ВЕИ източник
(например слънчева или вятърна енергия.

Индустриалните PC конфигурации
поддържат т. нар. embedded (вградени) приложения, при които компютърът е вграден в самото устройство, което управлява. Средната
продължителност на сервизния им
живот е около 5 – 7 години, което се
дължи на фокуса върху здравината и
издръжливостта при дизайна, както
и на липсата на обективна необходимост от по-честата им смяна с нови
модели (какъвто редовно е случаят
при потребителските устройства).
Най-често промишлените компютри
се проектират за специфични цели и
производства, което означава и специални параметри, функции и конструктивни особености. Сред общите
им характеристики все пак можем да
отличим възможностите за непрекъсната работа при неблагоприятни
условия (с наличие на влага, прах, замърсявания, химически агенти, твърде
високи или ниски температури, удари, вибрации и т. н.), които биха причинили необратими и дори пагубни
повреди на PC конфигурациите от
потребителския клас.
Съществени разлики с конвенционалните компютри са също безкабелният им дизайн и липсата на охлаждащи вентилатори, предвид специ-
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фичните рискове, които тези компоненти крият за надеждната работа на системата в агресивна среда. Кабелите биха могли лесно да бъдат изскубнати, прекъснати или дори прогорени (което крие риск от късо съединение и сериозни щети върху устрйството) в реален производствен сценарий. Това важи не само за захранващите кабели, но и за тези между отделните компоненти в
конфигурацията. Промишлените версии използват предимно разширителни карти с възможност за т. нар. "гореща" замяна (hot swap).
Алтернатива на активните (въртящи се) охладителни компоненти като вентилаторите пък са специални
радиатори и топлотвеждащи тръби, които чрез пасивна технология разсейват топлинната енергия от найгорещата зона на компютъра (процесора) към останалите му части. Този иначе извънредно прост метод се
доказва като изключително ефективен за премахването на отработената топлина от критичните компоненти на системата, за да се гарантира непрекъснатата й и безпроблемна работа.
Що се отнася до производствените материли в IPC
сегмента, шаситата или твърдите рамки, върху които
се монтират паметта, дънната платка, дисковите устройства и други компоненти, са монолитни и изработени от екструдиран тежък метал, за да издържат на
сурови промишлени условия, включително на удари и
вибрации. За сравнение, при потребилските модели рамката най-често е направена от тънък пласт алуминий и
акрилна пластмаса с цел понижаване на себестойнстта.
Корпусите на индустриалните компютри също са с
монолитен дизайн, който елиминира нуждата от снадки, присъединителни средства, отвори и монтажни елементи (винтове). Такива зони по външната обвивка на
системата биха били предпоставка за натрупване или
навлизане на прах, замърсявания, влага или пък корозивни
агенти във вътрешността й. Усилените корпуси, състоящи се от единичен масивен метален детайл, при редица модели осигуряват здрава и високоустойчива конструкция, която покрива дори високите изисквания на стандарти като MIL-STD-810G, приложими в специализирани
военни приложения.

Ключови характеристики и съображения
за избор
Промишлените задачи често изискват предвидените
за целта компютри да издържат продължителна работа във влажни и запрашени среди, без това да е причина
за повреди. Такъв е случаят например в хранително-вкусовата промишленост, където оборудването е подложено на ежедневно почистване с водни струи под налягане и силни химични агенти. Ето защо IPC конфигурациите, подобно на други типове битова и промишлена
техника, са обозначени със специален рейтинг за защита. Toй съдържа буквената комбинация IP (ingress
protection – защита от проникване), следвана от дву- или
трицифрен код, който показва гарантирания клас на
защитеност срещу навлизане на прах, чужди тела и влага в корпуса съгласно международния стандарт IEC
60529. При индустриалните компютърни системи обикновено IP степента на защита е от IP65 (защитени от
навлизане на прах и водни струи с ниско налягане) до IP69K
(защитени напълно от навлизане на прах и от водни
струи с високо налягане при почистване с пара). В допълнение към праховата защита, клас IP67 позволява временно, а IP68 – дълготрайно потапяне под вода до опре-
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делено налягане. Изборът на модел следва да е съобразен
с конкретните условия, при които е предназначена да
работи системата.
Използваните конектори, когато са необходими, обикновено са по стандарта M12. Те също са с прахо- и влагозащитен дизайн и са снабдени със специални заключващи механизми за кабелите, за да се предотврати тяхното нежелано изскубване.
Липсата на активни охлаждащи елементи е с цел
предотвратяване навлизането на прах и чужди частици
през вентилаторните отвори. Друг важен критерий за
избор на IPC решение е неговата електромагнитна съвместимост (EMC), която му позволява високопроизводителна и надеждна работа в условия на непреднамерени елек-

тромагнитни смущения, като същевремнно го предпазва от създаването на неприемливи електромагнитни
смущения към други технически средства наоколо.
Характерен за промишлените компютри е широкият
диапазон от захранващи мощности (обикновено от 9 до
48 V), в комбинация със специална защита от пренапрежение и свръхток. При тях са налице и богати възможности за функционално разширяване посредством входноизходни (I/O) модули – USB, PoE LAN, DIO/GPIO, M12, серийни и видео портове и др., поради необходимостта
от обработка на различни входящи потоци от данни с
цел вземане на автоматизирани решения на ниво система в реално време.
При избора на готова или изграждането на персонализирана компютърна конфигурация за специфични промишлени цели е добре определен набор от ключови параметри на системата да бъде стриктно съобразен с конкретното приложение. Такива са: процесорната мощност,
RAM паметта и дисковата памет за съхранение, I/O
модулите, мрежовата връзка (кабелна, безжична, 4G/5G
и т.н.), температурният диапазон на работа, електрическата мощност, габаритите и монтажните възможности. В допълнение специалистите препоръчват да се
вземат предвид действащите регулаторни изисквания
в сегмента, очакваният жизнен цикъл на системата, а
не на последно място и съотношението между цена и
рентабилност, тъй като бюджетът често е водещ
фактор при избора на промишлено оборудване.
Когато се проектира компютърна система за дългосрочни приложения с потенциал за бъдещо разширяване,
е важно дизайнът и размерите на корпуса да позволяват
добавянето на допълнителни компоненти след време. Помощните процесори пък предполагат по-голямо количество отпадна топлина и съответно – по-голям радиатор, което често означава и по-голямо шаси.

Приложения
Както вече споменахме, индустриалната автоматизация и производствените отрасли са сред водещите
приложения на промишлените компютри. В тях те изпълняват комплексни задачи като мениджмънт на системи за управление на движение, продуктова инспекция,
регистриране и анализ на данни с цел повишаване на
производителността и др. Благодарение на въвеждането на IPC платформите в електронната индустрия например значително са се увеличили прецизността и
ефективността при автоматизирането на различни
процеси във връзка с производството на дънни платки.
Миниатюрни компютри от промишлен клас намират
приложение и в интерактивните киоск терминали, даващи достъп до информация и комуникационни приложения
в различни сфери на бита и индустрията, например на
летища, транспортни хъбове и т. н. Поради необходимостта да работят бързо в режим на потребителско
самообслужване и често при наличието на дълги опашки
от чакащи, тези компютри са снабдени с портове за
високоскоростен трансфер на данни, както и с множество IoT сензори с различни функции.
Сред ключовите приложения на IPC платформите са
автоматизираните системи за тестване и инспекция при
качествения контрол на редица производствени изделия.
Най-често те включват системи за прецизно машинно
зрение и/или дигитални измервателни инструменти с цел
бърза и точна обработка на входящите данни. Компютърните системи с графични процесори (GPUs) позволяват
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на осъществяването на периферна
интерфейсна връзка от типа "машина – машина", без комуникацията да е
зависима от облачна платформа. GPUбазираните конфигурации са базов
компонент на интелгиентните платформи за машинно зрение, които все
по-масово се внедряват в съвременните производства с цел по-стриктен контрол на качеството чрез
прецизни измервания. Индустриалните компютри спомагат и за ускоряването на технологичните процеси
в комбинация с необходимата точност, гъвкавост и интелигентност
благодарение на напредъка при софтуерните решения за автоматизация.
В индустрията системите за сигурност и видеонаблюдение, наред с
останалото оборудване, също често
се налага да работят в агресивна
среда. IPC системите са ключът към
обезпечаването на такива приложения, тъй като гарантират надеждна
и непрекъсната работа дори при
тежки условия. Някои конфигурации
разполагат с множество PoE (Powerover-Ethernet) портове, които гарантират стабилна връзка с широко
използваните в промишлени приложения IP камери. Power-over-Ethernet
технологията прави възможно едновременното захранване и предаване
на данни от видеозаписи по един
единствен кабел. Така значително се
намалява необходимостта от тромаво окабеляване на системата за
сигурност и видеонаблюдение, улеснявайки промишлените й приложения.
Други популярни приложения на
индустриалните компютри са в мин-
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но-добивната промишленост и строителната индустрия. Строителните
и подземните минни операции налагат необходимостта компютърните
конфигурации, използвани в телеметрични системи за строежи и изкопни
обекти, да издържат на интензивно
запрашаване, широки температурни
диапазони, удари и вибрации, същевременно поддържайки безкомпромисна надеждност, прецизност и висока
производителност при събирането и
обработката на данни.

Технологични тенденции
Възможностите за интегриране
на стандартни IPC компоненти в
специализирана платформа за автоматизация са сред ключовите причини за широката популярност на промишлените компютърни системи в
този сегмент. В допълнение към вече
изброените по-горе предимства на
индустриалните пред потребителските решения за такива сценарии са
и: опциите за персонализация, все покомпактните размери (които допринасят за нарастващото им използване като OEM компоненти в платформи за автоматизация), многоядрените процесори, разширените функции за съхранение и капацитети на
вградената памет, големите поплощ и при необходимост сензорни
екрани, способни да възпроизвеждат
видео и изображения с отлична производителност, както и високоскоростните комуникации. Освен вградените конфигурации, съществуват
и различни монтажни варианти за
компютрите със самостоятелни

корпуси, включително на DIN шина,
на панел или в свободностоящ шкаф.
Сред двигателите на устойчивия
глобален ръст в приложенията на
индустриални компютри в производствените отрасли, петролната промишленост, ХВП, автомобилостроенето и др. е навлизането на Internet
of Things технологиите в тези сектори, сочи актуално проучване на
Allied Market Research. IoT интеграцията гарантира удобство и висока
степен на автоматизация, свеждане
до минимум на рисковете от грешки, оптимизация при събирането и
анализа на данни и управлението на
технологични процеси. Паралелно
изследване на агенция Research and
Markets пък прогнозира, че глобалният пазар на индустриални компюри
ще нараства с комбиниран годишен
темп на растеж от 6% в периода
2021 – 2026 г., надхвърляйки 6 млрд.
щатски долара в края му.
Друга ключова технология за
продължаващото популяризиране на
промишлените компютри в модерната индустрия е изкуственият интелект. Той прави тези устройства и
системите, които управляват, все
по-автономни, разширявайки функционалния им обхват с възможности за
самодиагностика, автокоригиране и
работа в т. нар. lights-out режим (без
задължителен операторски надзор).
Сред водещите технологични
тенденции в сегмента е и навлизането на периферните изчисления в
индустриалната автоматизация наред с облачните услуги. Сега IPC системите могат да изпълняват функциите на периферни устройства,
които осъществяват интерфейсна
връзка с cloud платформата.
Все по-масовото влагане на полупроводникови дискови устройства
(Solid state drives, SSD) в промишените компютри, които опосредстват
още по-високоскоростен пренос на
данни с генериране на минимално количество отпадна топлина, също е
съществен фактор за нарастващите
приложения на IPC конфигурациите в
дигитализираното производство.
Не на последно място, анализаторите от Research and Markets изтъкват и увеличеното търсене на
интелигентни енергийни решения
(ЦПУ блокове и панелни компютри) за
съвременната високоиздръжлива и
надеждна IT инфраструктура на производствените отрасли като значим двигател на ръста в продажбите на индустриални компютърни
системи.
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Оборудване
за корекция на
фактора
на мощността
Широко използван начин за контрол на хармониците е с използване на пасивни или активни
филтри
При проектиране на системите за подобряване на фактора на мощността с кондензаторни
батерии се търси оптималното решение за мрежа с променливо във времето натоварване
Шунтовите реактори са най-компактният и рентабилен начин за компенсиране на генерирането на реактивна мощност в дълги електропреносни линии ВН

К

орекцията на фактора на мощността подобрява ефективността
на разпределителна система, към която е свързан товар. В електрическите мрежи невинаги напреженията
и токовете имат идеална синусоидална форма. Нелинейните товари
изкривяват синусоидата на тока. Изкривяванията се дължат на наличието на различни консуматори с нелинейни характеристики. Най-често
това са асинхронни електродвигате-
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ли и персонални компютри. Силно
влияние върху синусоидата на напрежението в мрежата оказват редица
импулсни устройства.
В такива случаи може да се използва активна или пасивна корекция на
фактора на мощността, за да се
противодейства на изкривяването и
да се повиши факторът на мощността. Ниският фактор на мощността на нелинейни товари, като асинхронни двигатели например, може да
бъде коригиран с пасивна мрежа от
кондензатори или индуктори.
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Ползи от компенсирането
на реактивна енергия
Факторът на мощността изразява отношението на активната мощност към пълната мощност в електрическите вериги на променлив
ток. При наличието на реактивни
товари в мрежата произведението
на ефективните стойности на тока
и напрежението не може да бъде
точен показател за активната мощност, равна на извършената работа
за единица време. Поради действието на магнитни или електрически
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полета възникват двупосочни колебания между реактивните елементи и генераторите, т.е възниква реактивна енергия. За целите на точното определяне на активната енергия е необходимо да се отчете ъгълът на дефазиране между тока и напрежението и произведението от техните ефективни стойности и да се коригира
с косинус от този ъгъл.
Оборудването за компенсиране на реактивната енергия се използва главно в промишлените приложения. Устройствата за корекция на фактора на мощността
може да са разположени централизирано в подстанцията, може да са позиционирани на различни точки на
разпределителната система или да са разположени на
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ниво консуматори.
Реактивната енергия във веригите на електрическите машини трябва да бъде изравнена с помощта на
подходящи системи, като например кондензаторни батерии. Оборудването за компенсиране на реактивната
енергия също така може да бъде автоматично, фиксирано или статично.
Надеждното, сигурно и високопроизводително оборудване за компенсиране на реактивна енергия може да
отговори на специфичните нужди на захранващата мрежа на всяко производство, като същевременно позволи
намаляване на сметките за електроенергия, елиминира
глобите за нисък фактор на мощността, увеличи максимално ефективността на инсталациите и оборудването и подобри надеждността на захранването на съоръженията. Следователно, компенсирането на реактивната енергия е от още по-голямо значение за непрекъснатите производства, в които проблемите с оперативната наличност на производствените мощности означава огромни финансови загуби.

Оборудване за корекция на фактора на
мощността
Най-широко използваният начин за корекция на фактора на мощността е чрез контрол на хармониците с използване на пасивни или активни филтри. Стандартът
БДС EN IEC 61000-3-2:2019 относно електромагнитната съвместимост (ЕМС). Част 3-2: Гранични стойности. Гранични стойности за излъчвания на хармонични
съставящи на тока (входен ток на устройства/съоръжения ≤16 A за фаза) (IEC 61000-3-2:2018) определя изискванията по отношение на хармоничните изкривявания
и допустимите максимални стойности на хармониците.
Електрическите филтри са предназначени да пропускат сигнали с определена честота. Пасивните филтри
съдържат пасивни елементи и се разделят на две основни групи – LC филтри, които се реализират с бобини и
кондензатори, и RC филтри – съдържащи резистори и
кондензатори. Електронните (или активни) филтри
съдържат активни елементи – най-често транзистори,
или операционни усилватели.
Електрическите филтри и товарът се свързват между източник на сигнал с дадено вътрешно съпротивление. За правилната работа на LC филтрите е необходимо съгласуване между съпротивлението и входното
съпротивление на филтъра, от една страна, и изходното му съпротивление и съпротивлението на товара, от
друга. LC филтрите за хармоници представляват за
дадената резонансна честота минимално съпротивление. Този филтър намалява хармоничните съставки на
тока, като така включеният в мрежата нелинеен товар
добива характеристики на линеен.
Активните филтри за хармоници (AHF) са един изключително добър отговор на проблемите с качеството на
енергията, причинени от изкривявания в синусоидата,
нисък фактор на мощността, вариации на напрежението, колебания на напрежението и небалансирани товари, за широк спектър от сегменти и приложения. AHF са
високопроизводителни, компактни, гъвкави и рентабилни модулни филтри за активна мощност (APF), които

февруари 2022

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

осигуряват ефективно решение на проблемите с качеството на електроенергията в електрически системи
с ниско или високо напрежение.
Активният филтър на хармоници е устройство, базирано на силова електроника, свързано успоредно с товара, който изисква намаляване на хармониците. AHF работи като контролиран източник на ток, осигуряващ необходимата форма на вълната в реално време. AHF наблюдава захранването на товара и компенсира произведените хармонични изкривявания на тока чрез генериране на компенсационен ток.
Едни от често прилаганите методи за подобряване
на фактора на мощността са чрез синхронен двигател,
който отдава индуктивна мощност и подобрява фактора на мощността в мястото на инсталиране, а другият
е чрез кондензаторни батерии. Кондензаторните батерии въвеждат реактивна мощност, без да променят
активната мощност на товара. Ефектът от използването на компенсиращо устройство е максимален при
свързване към индивидуален товар. За по-прецизно управление на работата на електродвигателя се използват
няколко кондензаторни батерии, които последователно
се включват към захранващата верига на електродвигателя чрез програмируем контролер. Чрез използване на
сложни алгоритми се определя оптималният капацитет
на кондензаторните батерии.
Системата за подобряване на фактора на мощността с кондензаторни батерии се проектира въз основа
на изчислителен процес и търсене на оптимално решение за мрежа с променливо във времето натоварване.
Установяват се възлите, където могат да бъдат инсталирани кондензаторните батерии, техният вид, независимо дали е фиксиран или модулиран в стъпки, и се изчислява тяхната мощност. В индустрия с множество товари с различни характеристики често е необходимо покомплексно решение.
Прилагат се три начина за компенсиране в зависимост
от разположението на кондензаторната батерия. При
централното компенсиране кондензаторната батерия
се монтира на ниво главно табло НН. При частичното
или секторно компенсиране кондензаторната батерия
е монтирана на ниво разпределителни табла. Този тип
компенсиране е препоръчително при инсталации, свързани с няколко цеха с различен характер на товарите.
Третият тип е индивидуалното компенсиране, т.е. когато кондензаторната батерия е свързана към клемите
на товара, консумиращ реактивна енергия. Този метод
се прилага, когато мощността на тези товари е сравнима с общата мощност на инсталацията.
Комплектните кондензаторни уредби представляват
изцяло оборудвани табла, чиято цел е да поддържат
предварително зададен фактор на мощността автоматично. Функцията на комплектната кондензаторна уредба (ККУ) е да повиши мрежовото напрежение и да намали
загубата на реактивна мощност чрез използване на
паралелно свързвани кондензаторни батерии. ККУ използва принципа за фазово изместване на кондензаторите,
за да компенсира загубата на реактивна мощност, генерирана от оборудването. За да се проектира една комплектна кондензаторна уредба за дадено приложение, е
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необходимо да се знае какви са нивата на хармониците за тока и напрежението при всеки възможен случай
на натоварване, а също така и динамичността на товара, т.е. колко
бързо се променя той.
Шунтовият реактор в една енергийна система абсорбира реактивна
мощност, като така повишава ефективността на системата. Реакторът е компактно устройство,
използвано за компенсиране на реактивна мощност в преносни линии с
високо напрежение. За постоянно
свързване или превключване на шунтовия реактор се използва прекъсвач. Шунтовият реактор трябва да
е така оразмерен, че да функционира
при най-високото работно напрежение продължително. Например, за
400-киловолтова система, при напрежение с 5% по-високо от номиналното при нормална разлика в честотата на мощността, без да се надвишава температурата от 150°C на
който и да е елемент на шунтовия
реактор.
Шунтовите реактори са най-компактният и рентабилен начин за
компенсиране на генерирането на реактивна мощност в дълги електропреносни линии ВН. Те могат да се
използват при постоянна експлоатация за стабилизиране на пренасяната мощност или да се включват при
условия на ниско натоварване само
за контрол на напрежението. При
ниски натоварвания напрежението в
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преносната линия се увеличава. Шунтовият реактор намалява напрежението, поддържа го в желаните граници и допринася за стабилизирането на системата.
Електропреносните системи са
обект на ежедневни или сезонни вариации на натоварването. Шунотвите реактори, позволяващи непрекъснато регулиране на компенсацията
при вариращи във времето натоварвания, правят ненужно включването
и изключването, което се извършва
при реакторите с фиксирана мощност. Това елиминира вредните
стъпки в напрежението. Този тип
реактори винаги може да бъде адаптиран към текущите нужди, което
ги прави икономично средство за
подобряване на стабилността на
напрежението и качеството на електроенергията при променливи във
времето условия на натоварване.
Чрез използването на честотни
преобразуватели с микропроцесорно
управление, което изменя скоростта
на двигателя, може да се повиши
ефективността му, да се намалят
разходите за електрическа енергия,
като се поддържа висок фактор на
мощността. Трифазните асинхронни
електромотори с честотен преобразувател работят с променлива
честота и напрежение. Честотните
задвижвания намаляват консумацията на електрическа енергия, подобряват експлоатационните характеристики и удължават живота на уст-

ройствата и системите, в които са
вградени.
Софтстартерът е друго съвременно решение, което подобрява
енергийната ефективност на индукционните двигатели. Те представляват електронни устройства, които
управляват плавното пускане и спиране на мотора с понижено напрежение. Устройствата от по-висок клас
се предлагат с възможност за самообучаващи се алгоритми, вградени
диагностични и защитни функции и
голяма гъвкавост на управлението.
Вградена микропроцесорна технология позволява лесно персонализиране
на функционалността на продукта
според конкретното приложение.
Функцията на софтстартера е лесно и гъвкаво да контролира пусковия
ток и пусковия момент, да осигури
плавно управление на напрежението
и тока, без превключвания и пикове.
При провеждане на експериментални изследвания, включващи двата
типа управление – с честотен регулатор и със софтстартер при различни натоварвания, се наблюдава
изменението на фактора на мощността.
Факторът на мощността е найголям при максимален товар. С намаляване на натоварването и факторът на мощността се понижава.
При използването на честотен преобразувател за управление се реализира по-голям фактор на мощността,
като високата му стойност се запазва и при намаляване на товара.
Консумираната активна мощност
би трябвало да нарасне с увеличаването на товара, но в същото време
с намаляването на честотата на
напрежението при едни и същи стойности на товара на двигателя, консумираната активна мощност се
понижава. Това се дължи на честотното управление, при което отношението между напрежението и честотата се поддържа константа, т.е.
U/f = const.
При управление на двигателя посредством честотен преобразувател, токът през двигателя се променя по-плавно за различните стойности на товара в сравнение със
софтстартера. Консумираната активна мощност е по-малка при честотно управление в сравнение със
софтстартер.
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Технологични
тенденции
при роботизираните
клетки
Роботизираните клетки се доказват като фундаментално решение за редица съвременни
задачи в сферата на индустриалната автоматизация
Те се различават основно по своите функции – за заваряване, монтажни дейности, обслужване на металообработващи машини с ЦПУ и др.
Сред двигателите на ръста във внедряванията на роботизирани клетки през последните
години пазарните анализатори поставят ускореното възприемане на IIoT и Industry 4.0
технологиите

В

исокоскоростни, свръхпрецизни
и интелигентни роботи, организирани в работни клетки за управление и
мониторинг на комплексни технологични процеси, които разполагат с
инструменти за проследяване и диагностика в реално време, прогнозна поддръжка и тестване на продукцията... Макар за мнозина тази концепция да звучи като картина от
далечното бъдеще, специалистите в
сферата на роботиката и индустриалната автоматизация не само я
познават в детайли, но и я прилагат
в модерните фабрики.
Най-общо, роботизираните клетки
представляват организирана в обособено пространство (чрез ограда,
предпазна камера или конструкция от
метал, стъкло или комбинация от
двете и т. н.) система от един или
няколко обработващи или обслужващи
робота, контролер/и, една или повече автоматизирани машини (например металообработващи машини с
ЦПУ), както и необходимото спомагателно оборудване. Такива са например
позиционерите за детайли, предпазните съоръжения и др.
Самите клетки могат да бъдат
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изработени от стомана или алуминий. Алуминият е лек и лесен за модифициране, без нужда от заваряване или боядисване. Стоманата пък
осигурява допълнителна здравина и
се използва предимно за по-тежки
приложения, например в металообработващата промишленост.
Роботизираните клетки се доказват като фундаментално решение за
редица съвременни задачи в сферата
на индустриалната автоматизация,
тъй като са способни да изпълняват
много по-комплексни и прецизни операции (монтажни, тестови или заваръчни) в сравнение с конвенционалните автоматизирани машини.
Пазарните анализатори изтъкват, че непрекъснатият технически напредък в областта на промишлената роботика, наред с
продължаващото поевтиняване и
миниатюризация при сензорите,
води до устойчив ръст във внедряванията не само на самостоятелни
индустриални роботи, но и на цели
конфигурации или клетки във все
повече промишлени отрасли.

Развитие на пазара
Според най-актуалните проучвания в областта глобалният пазар на

роботизирани клетки се очаква да
нараства с устойчив темп до края
на текущото десетилетие въпреки
икономическите сътресения през
последните няколко години във
връзка с пандемията. Нововъзникналият фокус върху производството
на различни медицински и фармацевтични изделия в огромни партиди до
голяма степен компенсира негативния ефект върху индустрията като
цяло, стимулирайки положителна
динамика в продажбите на роботизирани клетки във високотехнологичните заводи по цял свят. Предстои стабилен ръст на инсталациите в редица сектори, сред които
автомобилостроенето и общото
машиностроене, химическата и хранително-вкусовата промишленост,
електрониката, фармацевтиката,
текстилната и авиационната индустрия, IT сектора, производството
на електроуреди, потребителски
стоки, медицински изделия и т. н.,
отбелязват маркетолозите. Изненада за експертите е, че освен традиционните инвестиции от големи
утвърдени предприятия, значително
нарастват и капиталовложенията
от страна на малкия и среден бизнес, където фирмите вече са наясно
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с ползите от автоматизирането
на работните процеси, роботизацията, отдалеченото управление и
елиминирането на струпванията на
човешка сила в цеховете.
Що се отнася до възможностите
за захранване на оборудването в
роботизираните конфигурации, пазарните експерти подразделят системите най-общо на два типа – с
литиеви акумулатори и с горивни
клетки. Роботизираните клетки се
различават и по своите функции –
за заваряване, запояване, монтажни
дейности, обслужване на металообработващи машини с ЦПУ, опаковъчни цели, манипулиране с различни
обекти и материали, в ролята им на
разпределителен хъб в производствени халета, складове и логистични центрове и т. н. В значителна
част от тези приложения се използват антропоморфни манипулатори, които наподобяват движенията
на човешката ръка и с лекота и прецизност извършват фини, сложни и
повторяеми операции, често дори
без нужда от операторски надзор.
Сред водещите двигатели на
ръста във внедряванията на роботизирани клетки през последните години пазарните анализатори поставят
ускореното възприемане на IIoT,
Industry 4.0, интелигентните, безжични и облачни решения във все
повече предприятия. Роботизираните клетки внасят необходимата
гъвкавост и ефективност, за да се
оползотвори оптимално този нов
технологичен потенциал, а човекът
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сменя ролята си в производството
от изпълнител към „диригент“ на
работните процеси. Благодарение на
високата им степен на автономност и интелигентност, днес няколко клетки могат да бъдат едновременно управлявани от един-единствен оператор.
Друг ключов фактор за експоненциалния ръст в инсталациите на
такива системи в световен мащаб
е недостигът на квалифициран персонал, особено в производствените
отрасли и тежката индустрия. Проблемът се усложнява от застаряването на населението в глобален план
и непрекъснато нарастващата индустриализация. Същевременно промишлените предприятия във всеки
бранш се намират в условия на ожесточена конкуренция помежду си и
единственият начин да смогнат на
темповете и динамиката на съвременното пазарно търсене е да правят мащабни инвестиции в работещи решения за оптимизация на работните процеси и производствената ефективност. Отличен пример за
такова се оказват именно роботизираните клетки. Те се отличават с
бърза възвръщаемост на капиталовложението благодарение на своята
гъвкавост, бързина и прецизност, а
забавянията, прекъсванията и множеството разходи, провокирани от
човешки грешки, остават в историята.
За да добавят допълнителна стойност към решенията си, доставчиците и интеграторите на работни

клетки все по-често предлагат освен
оборудване и набор от свързани услуги – абонаментно обслужване на
системата в рамките на експлоатационния й период, отдалечен мониторинг и диагностика и т. н.
Най-търсени според пазарните
проучвания са предварително конфигурираните и готови за внедряване
в конкретни специализирани приложения клетки, които в допълнение
са лесни за програмиране и въвеждане в експлоатация, без необходимост от специализиран служител
или екип. Те спестяват на собствениците си нуждата сами да компилират отделните елементи на роботизираната клетка, закупувайки
оборудване от различни доставчици и планирайки позиционирането му
в обособеното пространство. Найсложна за някои клиенти се оказва
синхронизацията на работните последователности, така че да се постигнат кратки времена на обработка, оптимална ефективност и
производителност, минимум загуби
на време, материали и ресурси. При
преконфигурираните решения синергията между роботите, машините
и спомагателното оборудване е задача на системния интегратор. Ето
защо тези системи са все по-търсени и от малките и средни предприятия, които трудно биха отделили
бюджет, персонал и ресурси за самостоятелно изграждане на персонализирана клетка.

Технологични
възможности
Все повече индустриални компании закупуват цели роботизирани
клетки за дадени производствени
задачи вместо самостоятелни роботи, машини и периферни устройства, тъй като ползите от внедряването им в дългосрочен план натежават пред иначе немалката първоначална инвестиция. Сред възможностите на тези комуникационно
обезпечени работни единици с централизирано управление е генерирането на гигантски информационни
масиви, съдържащи данни от непрекъснатия мониторинг на оборудването в реално време, обслужването и единната софтуерна платформа за управление на клетката. Информацията се обработва и обобщава посредством специализирани аналитични инструменти с цел подобрен контрол на качеството и инвентара, автономни решения в реално време на ниво оборудване, про-
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гнозна диагностика и поддръжка,
своевременно адаптиране към промените в клиентските изисквания
и т. н.
При все повече предприятия от
малкия и средния бизнес първата
стъпка към роботизиране на операциите е не внедряването на самостоятелен робот, а директна инсталация на окомплектовано решение. То е оборудвано с всичко необходимо за обезпечаването на конкретен етап от производствения
процес и осигурява необходимата
гъвкавост за лесно и бързо приспособяване към нови задачи. Компоненти на роботизираните клетки могат да бъдат: различни типове сензори според спецификата на изпълняваните функции (за машинно зрение,
регистриране на детайли, безопасност и др.), спомагателни механизми за подаване на заготовки за обработка (конвейери или друг тип
транспортни системи), измервателна техника, инструментална
екипировка и крайни манипулатори
(хващачи, заваръчни дюзи, метрологични скенери и т. н.), както и съответните средства за безопасност
(предпазни заграждения, бутони за
аварийно спиране и др.)
Роботизираните клетки позволяват цялостно изпълнение на един
работен процес от начало до край,
вместо разпокъсване на отделните
му етапи на различни работни станции, при което се губи излишно време. Подходящи за целта са приложения като асемблиране на компоненти и позициониране (пространствено ориентиране) на готовите изделия преди последващото им опаковане, поставяне на крепежни скоби
и кабелни връзки, транспортиране
на материали и обекти между различни звена на производствената
линия и др. Към списъка можем да
добавим и нанасянето на бои, лепила или уплътнителни материали
върху новопроизведени части. Роботизираните довършителни операции не само гарантират по-добро
качество и външен вид на крайното
изделие, но и държат работниците
далеч от потенциално опасните
химикали.
В автоматизираните производствени системи с поточни линии
без буфери за съхранение се внедряват основно три типа роботизирани клетки според техния дизайн и
оформление: „робоцентрични“ (в които роботът е основният елемент,
а останалото оборудване е спома-
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гателно); клетки за мобилни роботи;
стационарни клетки с вградени последователни роботизирани работни станции. Напоследък добиват популярност и т. нар. колаборативни
клетки, в които коботи работят в
споделено работно пространство с
хора или кооперират с тях в изпълнението на една и съща задача. Освен
компактни, бързи, лесни за програмиране и напълно безопасни, роботите от този клас са и изключително
адаптивни, което ги прави отлично
решение дори за често изменяща се
производствена среда.

Тенденции в
проектирането
Въпреки че предварително конфигурираните и окомплектовани клетки стават все по-популярни в съвременната индустрия, редица големи
предприятия избират да извървят
целия процес по проектиране и изграждане на перфектното персонализирано решение, изцяло съобразено с нуждите на техния бизнес. Задача от първостепенно значение (а
често – и с най-голяма сложност) е,
разбира се, изборът на робот. Пазарът предлага богато разнообразие от модели с различен дизайн,
форма и конструкция, подходящи за
разнообразни задачи – цилиндрични,
фиксирани SCARA роботи, шарнирни (съчленени) или делта роботи. В
зависимост от приложението подходящи могат да бъдат антропоморфни или конвенционални индустриални манипулатори, мобилни системи, както и коботи с компактен
корпус и висока степен на безопасност за колаборативен режим. Съображенията при избор на модел
включват още оценка на цената,
товароносимостта, максималната
скорост, възможностите за повторяемост, точност, броят степени
на свобода, както и човеко-машинният интерфейс. Тук в особена степен е валидна максимата, че няма
универсално решение, подходящо за
всякакви по тип и мащаб приложения, както и че един и същи модел
робот заедно със спомагателното
му оборудване може да се окаже
крайно полезен в изпълнението на
дадена задача и напълно неефективен при друга.
Доставчиците на софтуерни инструменти за компютърен дизайн
все по-често обединяват усилията
си с тези на платформи за програмиране и управление на роботи,
предлагайки цялостни продукти за
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проектиране и експлоатация на роботизирани клетки. Комбинираният
софтуер позволява изграждане на кинематична и пространствена схема
на работната клетка с цел оптимално позициониране и синхронизиране на поведението на отделните
елементи, както и генериране на необходимите управляващи програми
както за роботите, така и за машините с ЦПУ, когато са налични
такива.
Своеобразно предизвикателство
е дизайнът на колаборативни клетки, при който е необходимо да бъдат
отчетени множество неконстантни параметри, свързани с човешкото поведение. Нужен е детайлен
анализ на извършваните от човека
действия, регистриране на моделите, закономерностите и допустимите променливи, както и „превеждане“ на резултатите на съответния
програмен език, за да бъдат достъпни за интерпретиране от робота.
През последните години се разработват специални технологии за двупосочен трансфер на умения между
хора и роботи в колаборативен режим и при отдалечено управление,
които са базирани на мултимодален
подход и са приложими например в
монтажни линии.
Все по-популярни в сегмента стават и модулните роботизирани
клетки, който са проектирани да се
трансформират с времето по функции и мащаб в зависимост от конкретните нужди. За разлика от конвенционалните стационарни роботи, които перманентно се интегрират в клетката, а тя става неизменна част от производствената
линия (независимо от потребностите в дългосрочен план), модулните
системи се отличават с висока
гъвкавост и мобилност. Конфигурацията им (броят и типът на роботите, машините и спомагателните
средства, както и пространственото им позициониране и съгласуване)
подлежи на тотална промяна във
всеки момент. Така клетката би
могла да обезпечи както изпълнението на различни от първоначалната
задачи, така и на най-разнообразни
по обем партиди. Програмирането
и въвеждането в експлоатация след
всяка модулна реорганизация става
лесно и интуитивно с помощта на
специален софтуер с удобен за потребителите интерфейс, който
елиминира потребността от опитен програмист или специален инженерен екип.
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Осветление
за електрически
шкафове
Осветеността в шкафовете за електроапаратура често не е добра, тъй като самата
конструкция възпрепятства светлината, идваща от инсталирани на тавана на помещението лампи
Светодиодните лампи реагират непосредствено и не се нуждаят от време за загряване,
което ги прави идеални за шкафове за електроапартура, особено когато става въпрос за
бързи инспекции или отчитане на показания
Освен варианти за монтаж към рамката на шкафа, са налични модели светодиодни осветители за монтаж с магнити или на DIN шина например

В

търсене на по-добра енергийна ефективност и по-ниски енергийни разходи, по-голямата част от потребителите в световен мащаб
преминават към използването на
светодиодно осветление. Тенденциите не дават знак това да се промени в близко бъдеще. Според доклад на
Guidehouse Insights, изготвен за Министерството на енергетиката на
САЩ, до 2030 г. свтодиодните осветители се очаква да държат 84процентен дял от всички продажби
по отношение на луменчасове. Това,
от своя страна, ще доведе до 37%
намаление на енергопотреблението
в търговски и индустриални сгради
до 2030 г.
Въпреки че първоначалната инвестиция в LED лампи все още е по-висока в сравнение с традиционните
опции за осветление, тя се възвръща
многократно под формата на дългосрочни енергийни спестявания и удължен експлоатационен живот. Светодиодните осветители са по-добри и
за околната среда, тъй като не
съдържат живак.
Поради тези причини LED лампите продължават да заменят флуоресцентните осветители в офиси, за-
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води, болници, търговски центрове,
домакинства и други помещения. Те
намират своето приложение и в електрическата инфраструктура на
тези сгради и съоръжения, включително в шкафовете за електроапаратура и автоматизация.
Конструкторите на електрически табла, подизпълнителите и персоналът по поддръжка на съоръженията са наясно колко е важно да има
добро ниво на осветеност в шкафовете за електроапаратура – комфортът и продуктивността им зависят от нея. LED технологията
предлага по-енергийноефективна
алтернатива на флуоресцентните
лампи, като същевременно подобрява качеството на светлината.
Ултравиолетовата и инфрачервената светлина не са подходящи за
шкафове за електроапаратура. Ултравиолетовата светлина може да
намали якостта и да обезцвети пластмасовите компоненти, докато
инфрачервената светлина може да
доведе до смущения в базираната на
инфрачервени лъчи комуникация, която придобива все по-голяма популярност. Избягването на тези части от
светлинния спектър спомага за поддържане на надеждността на компонентите от критично значение в
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комутационните шкафове и електрическите табла. Друго не по-малко
предимство е фактът, че LED светлината не привлича много насекомите.
Осветеността в шкафовете за
електроапаратура често не е добра,
тъй като самата конструкция
възпрепятства светлината, идваща
от инсталирани на тавана на помещението лампи. Монтажът и настройката на осветлението в един
шкаф може също да са предизвикателство поради ограниченото свободно пространство и липсата на
достъп до токозахранване. Персоналът по поддръжката обаче трябва
да може да вижда какво прави, за да
се осигури висока ефективност на
извършваните дейности и да се избегне рискът от допускане на скъпоструващи грешки.

Съображения при избора
В случай че се планира добавяне на
светодиодни лампи в шкафовете за
електроапаратура и автоматизация, трябва да се имат предвид някои съображения. Отчитането им не
само ще гарантира постигането на
по-висока енергийна ефективност, но
и ще спомогне за реализирането на
по-добри нива на рентабилност.
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осветление
и осветяването на повече от един
шкаф с една-единствена лампа, което ще донесе допълнителни спестявания. Допълнително ниво на гъвкавост може да се постигне чрез преносими лампи, предназначени за осъществяване на дейности по поддръжка на електроапаратурата в
шкафа.

Предимствата на LED

Първият фактор, който трябва да
се отчете, е времето за инсталация.
Времето е пари, като това важи с
особена сила за конструкторите на
електрически табла и подизпълнителите. Важно е да се изберат светодиодни лампи, предлагани с всички
необходими части за лесна и бърза
инсталация, в идеалния случай отнемайки само няколко секунди за една
лампа.
Друг важен въпрос е дали лампите ще могат да бъдат инсталирани
навсякъде, където е нужно. Най-новите LED осветители за шкафове за
електроапаратура се предлагат с
множество опции за монтаж. Освен
варианти за монтаж към рамката на
шкафа, са налични модели за монтаж
с магнити или на DIN шина например.
Необходимо е да се гарантира също,
че веднъж инсталирани, лампите
няма да възпрепятстват дейностите по поддръжка. Затова по възможност трябва да се избират лампи,
заемащи възможно най-малко пространство.
Следващата стъпка е да се провери дали лампите отговарят на
международните стандарти. Конструкторите на електрически табла и производителите на оригинално оборудване, обслужващи повече
от една държава, трябва да осигурят съответствие на лампите с
редица глобални стандарти. Това
включва продуктови сертификации
и съвместимост с възможно наймного стандарти за напрежение и
контакти.
В много случаи се налага последо-
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вателното свързване и захранване
на няколко лампи. При избора на лампи трябва да се провери дали ще е
възможно да се свържат и да се управляват заедно необходимия брой
лампи в съответния брой шкафове.
Някои осветители предлагат допълнително удобство под формата на
контакт, в който може да бъде включен лаптоп или някакъв инструмент
например.
Препоръчително е още при избора
на LED решение за шкафове за електроапаратура да се търсят начини
за спестяване на разходи от монтаж
и части. Някои лампи например се
предлагат с всички необходими части за различни инсталационни опции,
докато други производители ги предлагат отделно. В допълнение някои
лампи се управляват чрез детектор
за присъствие, което спестява време и разходи за монтаж на сензор за
врата.
Не на последно място, трябва да
се прецени дали избраното решение
ще предостави нужното ниво на
осветеност на правилните места.
Когато става дума за осветление,
най-високата яркост невинаги е найдобра. Лампите трябва да предоставят оптимално качество на
светлината, осигурявайки добра
видимост, без да водят до напрягане на очите. Светодиодните лампи
често са насочени, затова трябва
да се търсят осветители с голям
ъгъл на разпръскване на светлината,
които да осветят изцяло оборудването в шкафа. Ако ъгълът е достатъчно голям, може да е възможно

Светодиодните лампи реагират
непосредствено и не се нуждаят от
време за загряване, което ги прави
идеални за шкафове за електроапартура, особено когато става въпрос
за бързи инспекции или отчитане на
показания. Флуоресцентните лампи
реагират по-бавно и се амортизират
в значителна степен, ако се включват и изключват често.
Флуоресцентните лампи са чупливи и съдържат токсичните живак и
фосфор. И двата елемента са вредни и затрудняват обезвреждането
на отпадъците. При случайно счупване на лампа се отделя определено
количество токсичен материал под
формата на газ. Светодиодните лампи са изцяло в твърдо състояние и
увреждането им вследствие на ударно натоварване е много по-трудно,
което намалява риска от замърсяване.
Светодиодното осветление се
характеризира практически с нулеви
разходи за поддръжка. Честотата на
подмяна на LED лампите понастоящем е най-добрата на пазара. Светодиодите издържат повече от всеки
друг светлинен източник, предлаган
в търговската мрежа.
LED осветителите отделят сравнително малко топлина, което е
важно за безопасното и дългосрочно
функциониране на оборудването в
един шкаф за електроапаратура. За
разлика от това, при флуоресцентните осветители около 15 – 18% от
енергията се губи под формата на
топлинни загуби.
Както вече беше споменато, светодиодните осветители не само са
по-енергийно ефективни от флуоресцентните, понижавайки оперативните разходи, но периодът на
възвръщаемост на инвестицията е
по-кратък, основно заради редуцираните разходи за поддръжка. По-краткият експлоатационен живот на
флуоресцентните осветители означава, че неколкократно ще се наложи
закупуването на нови такива в рамките на оперативния живот на еднаединствена светодиодна лампа.
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Новости при
електроерозийната
обработка
Електроерозийната обработка е сред най-популярните неконвенционални методи за рентабилно производство на метални и неметални изделия с комплексни профили и геометрии
Сред иновациите, които устойчиво се налагат в сегмента през последните години, са хибридните методи, включващи комбинация от EDM и други типове обработка
Машините за нишкова електроерозийна обработка от ново поколение се проектират в
синхрон с нарастващия фокус върху автоматизацията и дигитализацията в индустрията

Е

лектроерозийната (EDM) обработка се радва на широка популярност в съвременната индустрия поради множеството си предимства в
сравнение с други методи за производство на метални компоненти и
изделия. Тя е отлична алтернатива
за работа с редица труднообработваеми материали, при които конвенционалната механична обработка се
оказва невъзможна или нерентабилна. Наред с напредъка при инженерните технологии, композитите и
електродите, самият процес непрекъснато бива оптимизиран с цел

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

минимизиране на износването на
инструментите, повишаване на
темповете на отнемане на материал и усъвършенстване на качеството на повърхностите. За целта се
разработват иновативни решения
за управление на процесните променливи, искрообразуването и спомагателните процеси, както и техники
за моделиране, мониторинг и измерване на производителността.

Предимства и
възможности
EDM е широко използван метод за
неконвенционална обработка, който
позволява рентабилно производство
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на метални и неметални изделия с
комплексни профили и геометрии,
например матрици, щанци и пресформи. Единственото ограничение е, че
обработваните детайли трябва да
са направени от проводим материал. Технологичният прогрес в областта през последните десетилетия
прави възможно постигането на все
по-високо качество при по-ниска цена.
Основно предимство на електроерозийната пред конвенционалната
обработка е, че позволява работа с
множество труднообработваеми
метали и сплави, използвани в машиностроенето, автомобилната, авиационната, космическата и отбрани-

43

машини

телната индустрия. Разработчиците на иновативни технически решения за електроерозийна обработка
залагат на принципа, че както електрическите, така и останалите
процесни параметри оказват влияние върху крайното качество и трябва да бъдат прецизно регулирани при
управлението на основните и спомагателните операции. Сред водещите
приоритети при новото поколение
EDM машини са повишаването на
производителността и подобренията в темповете на отнемане на
материал, които традиционно са пониски в сравнение с тези при конвенционалната механична обработка.
EDM методът е изключително
ценeн в съвременната индустрия
поради възможностите за постигане на високо качество на крайните
повърхности. При тази технология
липсват механични вибрации и натоварване върху обработвания детайл,
тъй като той не влиза в директен
контакт с инструмента. Все повече
внимание отделят инженерите и
технолозите в сферата на електроерозийната обработка върху възможностите за работа с композитни
материали, които се радват на популярност в различни промишлени
отрасли поради специалните си свойства и голяма здравина. Конвенционалните методи се оказват недостатъчно ефективни в такива сценарии. EDM сегментът обаче непрекъснато предлага нови и нови
решения за ефективна и надеждна
работа с композити, включително
техники за суха обработка, обработ-
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ка с добавки, с вода като диелектрична течност и др. Въвеждат се и
новаторски технологии за моделиране на процеса, базирани на изкуствени невронни мрежи или генетични
алгоритми, а резултатите са все пообещаващи.
Сред иновациите, които устойчиво се налагат на пазара през последните години, са хибридните методи (включващи комбинация от EDM и
друг тип обработка) и микро-EDM
обработката, при която е възможно
постигането на изключително прецизни повърхности от порядъка на
микроскалата, макар и на цената на
значително намалени темпове на
отнемане на материал. Плюс е ниската консумирана мощност.

Хибридни решения
Новостите в областта на електроерозийната обработка през последните години можем да групираме в
няколко категории. Голяма част от
тях са насочени към ефективен мониторинг и управление на основните
и спомагателните операции – интегриране на т. нар. размита (fuzzy) логика, подобрения в импулсните и времевите аспекти на обработката,
както и използване на радиочестотни технологии за възбуждане на искрообразуването. Оптимизацията на
процесните променливи е фокусирана към прецизно регулиране на електрическите и неелектрическите
параметри, дизайна на електродите
и цялостния производствен процес.
Друга област с множество нововъведения е управлението на индикато-

рите за ефективност и производителност – повърхностното качество, темповете на отнемане на
материал и износването на инструментите.
В допълнение към популярната
нишкова ерозийна обработка, все почесто се прилагат и споменатите
по-горе хибридни техники, разработени да компенсират редица проблеми при традиционната и неконвенционалната обработка. Такива са
EDM методът с ултразвукови вибрации, комбинацията от EDM и лазерно-лъчева обработка, съчетаването на електроерозия с високоскоростно рязане, както и електрохимичната ерозийна обработка (ECDM).
Предимство на ултразвуковите
вибрации на електрода е, че се подобрява цялостната производителност, особено при работа с труднообработваеми материали. Друг плюс
е улесненото отстраняване на натрупванията от остатъчни частици по работната маса.
Искровата ерозия, която обикновено се получава посредством импулсно захранване, се заменя с постоянен ток, а импулсният заряд се произвежда от относителното движение между материала на детайла и
материала на инструмента. Това
опростява оборудването и намалява
общата му себестойност.
Хибридизацията между лазернолъчева и EDM обработка също набира популярност в сферата на микрообработката. В резултат се увеличава скоростта и се намалява времетраенето на производствения
цикъл. Желаният контур и геометрия
на детайла се получават посредством лазерно рязане, а ерозията
служи за обезпечаване на довършителните операции. Производителността значително нараства наред с
темповете на отнемане на материал, а износването на инструменталната екипировка се свежда до минимум.
Електроразрядното полиране е
хибриден процес, който функционира
на същия принцип като традиционната ерозийна обработка. Позволява
работа с изделия от изключително
трудни за обработване материали
(например карбиди) два до три пъти
по-бързо от конвенционалното шлифоване и с високо качество на крайните повърхности (от порядъка на
0,2 – 0,3 µm).
Електрохимичната ерозийна обработка (ECDM) е плод на опитите за
комбиниране на двата базови мето-
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да през последните 50 години. В резултат днес приложната област на
технологията е доста обширна, като
включва обработка дори на традиционно непроводими инженерни материали като керамика и композити.

Нови разработки при
материалите и
процесите
През последните няколко десетилетия здравината на керамичните
материали нараства значително,
което ги прави все по-търсени в различни сфери на индустрията. Възможностите за обработката им обаче
остават ограничени, особено при
необходимост от високо повърхностно качество. Разработката на
електропроводими керамични материали позволява използването на
EDM машини за таз цел. Базираните
на алуминиев оксид керамични композити например се отличават с висока износоустойчивост и химическа
стабилност, което ги нарежда сред
предпочитаните материали за изработка на металорежещи и металообработващи инструменти от ново
поколение. Основен метод за производството на такива модели остава електроерозийната обработка.
Сериозен фокус от страна на технолозите в сферата на EDM решенията се поставя и върху повишаване
на ефективността и производителността чрез иновации при електродите. В добавка към традиционните
графит, мед и волфрам все по-често
се използват волфрамов карбид, медволфрамови сплави, алуминий и композитни материали. Плътността и
точката на топене на материала на
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инструмента трябва да се запазят
високи, за да се избегнат интензивно
износване и неточности на инструмента. Медните електроди продължават да са сред най-популярните
решения, защото се отличават с
добра проводимост, допустими темпове на износване и възможности за
високо качество на крайните
повърхности (Ra = 0,5 µm) при по-ниски производствени разходи в сравнение с пазарните аналози. На практика разходите за закупуване на електроди представляват приблизително
половината от общата инвестиция,
свързана с експлоатацията на една
EDM машина. Бюджетни варианти за
електроди предлага и праховата металургия.
Ефективността на електроерозийната обработка зависи от множество фактори, сред които параметрите на електрическите импулси, основно разрядния ток и
продължителността на импулса.
Съществува закономерност, според
която скоростта на износване на
инструмента нараства с увеличаване на параметрите на електрическия импулс и силно се влияе от разрядния ток. Качеството на повърхностната обработка пък зависи от
разрядния ток и продължителността на импулса. Неелектрически параметри като ротацията на детайла
и инструмента и промиването на
диелектричната течност също са
от значение за постигане на оптимална ефективност.
Друга група актуални разработки
в сегмента доказва, че производителността на EDM процеса може да
бъде забележително подобрена по-
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средством прахови добавки – фини
абразивни частици, в диелектричната течност. Те използват нискоимпулсната енергия и увеличават искровата междина между електрода
и детайла. Резултатът отново е
хибриден процес, познат като прахово-смесена ерозийна обработка, при
която са възможни прецизно качество на повърхностите и високи
темпове на отнемане на материал.
Прекалено високата или ниска концентрация на абразивен прах в маслото (работния флуид) обаче би имала обратен ефект.
По време на EDM обработката е
налице отнемане на материал както
от детайла, така и от инструмента, като интензитетът зависи от
какво са изработени, както и от
работните параметри.
Материалите с ниска точка на
топене позволяват висока скорост
на отстраняване за сметка на погруби повърхности. Установено е, че
с увеличаване на импулсния ток и
постоянен брой импулси за единица
време темпът на отнемане на материал се увеличава, но отново при
по-ниско повърхностно качество.
Ефективността на EDM обработката може да се увеличи чрез подаване
на кислороден газ в искровата междина, а скоростта на отстраняване
на отделните етажи на материала
– да се увеличи чрез по-голям обем на
разрядната вдлъбнатина и редовно
индуциране на разряди. Оптимални
темпове на отнемане на материал
могат да бъдат постигнати при
ниски стойности на тока. Те биха
позволили и по-високо качество на
крайните повърхности без риск от
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машини

плитки пукнатини.
Струва си да отделим малко повече внимание и на микро-EDM обработката, която набира популярност
в производството на изделия с помалки размери и триизмерни форми.
В обхвата на метода попада пробиването на миниатюрни отвори с
диаметър до 5 µm, както и сложни
детайли с комплексни профили и геометрии. За различни прецизни приложения микроерозийната обработка
се доказва като по-ефективна алтернатива на механичното пробиване и
лазерно-лъчевото рязане.

Научноизследователски и
пазарни иновации
Все по-често в съвременната металообработка намират приложение
иновативни концепции от сферата на
компютърните науки и изчислителната техника. Такива са например изкуствените невронни мрежи (ANN), които са способни да получават съхраняват и прилагат различни типове
познание, придобито чрез опит. В
електроерозийната обработка тези
серии от алгоритми изпълняват ролята на комплексен инструмент за
моделиране, който използва входните
и изходните параметри на даден процес, за да генерира виртуален модел
на протичането му. С помощта на
ANN-базиран изчислителен софтуер
могат лесно да бъдат разрешавани
различни нелинейни проблеми с традиционно трудни аналитични и цифрови решения.
Друга технология от същата сфера са генетичните алгоритми, кои-
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то представляват процедури от повисоко ниво, разработени да предоставят достатъчно добри решения
на разнообразни оптимизационни
проблеми, включително и на комбинации от такива. За целта процесните (входящите) параметри се кодират като „гени“ в системата посредством двоичен код. Чрез различни комбинации от тези гени се формират „хромозоми“ или решения с
необходимите характеристики.
Сред иновациите в сегмента на
EDM обработката са и платформите за управление на процеса, базирани на метода на крайните елементи
(FEM), техниките за мрежово картографиране на детайлите, както и алгоритмите на изкуствените пчелни
семейства (ИПС). Макар голяма част
от решенията, базирани на тези
технологии, все още да са във фаза
на разработка и тестване, все посериозен процент от тях намират
и своята пазарна реализация.
Машините за нишкова електроерозийна обработка от ново поколение са сериозно повлияни от този
иновационен подход и от заимстването на технологии от други сфери
като изчислителната техника, както и от нарастващия фокус върху
автоматизацията и дигитализацията в металообработката. В резултат се разработват и патентоват
различни технологии за повишаване
на качеството и ефективността.
Една от най-интересните сред тях
е иновативен механизъм за въртеливо движение на електрода (нишката)
по време на обработващия цикъл.

Детайлите се обработват отгоре
надолу с „неизразходваната“ повърхност на електрода. Решението осигурява допълнителен контрол върху
нишката, вследствие на което се
постига по-добро качество на
повърхностите и подобрена геометрична точност в комбинация с минимизиране на изразходването на електрода. Освен високоефективна, технологията е и екологосъобразна, което обещава да даде значителен
тласък на приложенията й в бъдеще.
Друга интересна новост са усъвършенстваните функции за стъпална
обработка, с които разполагат някои
от най-високотехнологичните модели на пазара. Оптимизацията е в
посока лесно и удобно преодоляване
на традиционни проблеми с точността и качеството като формирането на ивици при внезапна промяна/
разлика във височината (нивото). В
резултат значително се подобряват
характеристиките например при изработване на различни отвори и канали, дори и при финишна обработка
на множество кухини в средата на
заготовката. Сред иновациите в
този клас са възможностите за визуална селекция на оптимални работни параметри посредством удобни
икони на сензорния панел за управление на машината, както и подобрените функции за дигитален мониторинг на флуида за обработка (филтърно налягане, специфично съпротивление спрямо нивото, температура
на флуида и др.)
Най-съвременните модели на пазара разполагат и с платформи за мониторинг и автоматична диагностика на статуса на машината, включително обработващите процеси, поддръжката и инсталационната среда,
които спомагат за увеличаване на
производителността, редуциране на
броя на авариите и подобряване на
проследимостта.
Сред предимствата на новото
поколение нишкови електроерозийни
машини са още: автоматични механизми за задържане на детайла след
премахването му от зоната на обработка, прецизни измервателни
системи и модерни решения за машинно зрение, усъвършенствана
съвместимост с роботизирани системи, както и високоскоростни механизми за поставяне на електрода
в съответния държач в съчетание с
функция за автоматичното му
връщане в правилна работна позиция
в случай на случайно изваждане или
разместване.
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XRF анализатори
Преносимите XRF анализатори най-често се използват за инспекция и валидиране на правилния материален състав на детайли
Потребителите лесно могат да свържат уредите към мобилни приложения и облачни услуги, което позволява непосредствено споделяне на резултатите, както и на снимки на измерваните детайли и материали
По отношение на самите уреди еволюцията е в посока по-надеждни, издръжливи и функционални анализатори, което води и до разширяване на спектъра на приложение

П

реносимите уреди за рентгенофлуоресцентен (XRF) анализ обследват материалите бързо, надеждно и
рентабилно. Те могат да идентифицират елементния състав на даден
материал в рамките на няколко секунди, улеснявайки производителите при
избора на подходящите за потребностите им клас метал и допуски. Такова ниво на прецизност е от критично значение за постигането на желаните характеристики на детайлите,
особено в аерокосмическия сектор,
нефтената и газовата промишленост и фармацевтичната индустрия.
XRF също е единствената на пазара напълно безразрушителна технология за анализ на материали. Методът не нарушава повърхността
на пробата, което го прави подходящ
за инспекция не само на суровини, но
и на готови продукти. В миналото
проверката за наличие на примеси се
извършва предимно чрез химически
методи или с индуктивна плазма.
Тези технологии се отличават с ви-
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сока точност, но са времеемки и
скъпи. XRF е много по-лесна за внедряване и предоставя резултати в
рамките на минути, а не часове.
Преносимите XRF анализатори могат просто да бъдат насочени към
инспектирания детайл и след натискане на спусъка резултатите се визуализират на лесно четим дисплей
в рамките на няколко секунди. В допълнение потребителите лесно могат
да свържат уредите към мобилни
приложения и облачни услуги, което
позволява непосредствено споделяне
на резултатите, както и на снимки
на измерваните детайли и материали. Въпреки че XRF анализаторите
могат да се използват в продължение на години с минимални изисквания за поддръжка, производителите
трябва ежегодно да подновяват сертификацията на инструментите.

Как XRF анализаторите
допринасят за по-добро
качество
Преносимите XRF анализатори
най-често се използват за инспекция
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и валидиране на правилния материален състав на детайли. Практиката
показва, че понякога доставчикът
предоставя на компаниите грешния
материал случайно, а понякога и нарочно. Също така сертификатите на
материалите могат да бъдат загубени или объркани. Затова проверката на постъпващите в едно предприятие суровини става все по-разпространена практика.
XRF технологията е и универсална – тя се използва от търговци на
скрап, производители, геолози, извършващи проучвателни дейности,
отговорници по съответствието с
Директива за ограничаване на опасните вещества (RoHS) и др. Общото между всички тези приложения е
необходимостта от идентифициране на материалите, потвърждаване,
че определени компоненти са изработени от подходяща сплав, или да
се верифицира липсата на опасни
елементи, например олово или живак. Ако не се приложи аналитична
техника като XRF, компаниите просто сляпо се доверяват на докумен-
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анализатори се превръщат в утвърдена технология, като разликите в
техническите спецификации стават
все по-малки. Основни задачи, като
сортирането на стомана например,
вече могат да бъдат извършени с
помощта на който и да е XRF анализатор. Разликите са в нишови приложения, които изискват многогодишен опит в индустрията и знания за
развитието на клиентските изисквания. Това може да включва получаване на сплави от нови елементи или
нови регулации по отношение на
отделянето на примеси.

Избор на уред

тацията, предоставена от доставчика.

Технологични тенденции
Свързаност, цифровизация и данни
са ключовите думи в развитието на
XRF технологията. Данните стават
все по-важни за всички индустриални
сектори. Това се отнася до набиране
и съхранение на резултатите, както
и предоставяне на висок клас инструменти за анализ и управление, което
означава, че XRF устройствата трябва да бъдат онлайн. Някой компании
дори произвеждат XRF инструменти
за монтаж и интегриране в автоматизирани системи за инспекция. Това
дава възможност за елиминиране на
човешки грешки, допускани в резул-
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тат на умора на оператора например. В миналото XRF инспекцията се
извършва при монтаж на детайла, но
днес клиентите изместват тази
дейност към веригата на доставка.
Специалистите смятат, че производител, чиято продукция е изцяло инспектирана, има конкурентно предимство.
По отношение на самите уреди
еволюцията е в посока по-надеждни,
издръжливи и функционални анализатори, което води и до разширяване
на спектъра на приложение. Докато
някои пазари са запознати с възможностите на XRF, други тепърва започват да осъзнават стойността
на елементния анализ чрез преносими устройства. Преносимите XRF

Първата стъпка при избора на XRF
анализатор е да се определят класовете или групите сплави, които ще
се анализират. След това е необходимо да се избере видът на детектора
– PIN или силициев дрифт детектор
(silicon drift detector, SDD). Първите
работят въз основа на по-стара технология, която е с по-ниска цена, но се
характеризира и с по-ниска чувствителност в сравнение с SDD. Ако се
предвижда да се измерва концентрацията на леки елементи като магнезий, алуминий, силиций, фосфор и сяра,
следва да се избере SDD. В случай че
скоростта на изпитване е от значение, експертите препоръчват да се
заложи отново на SDD, който може
да идентифицира повечето сплави за
секунда – две. Същата задача се изпълнява от инструмент с PIN детектор за 8 до 10 секунди. Ако се изпитват множество проби, времето за
анализ може да се натрупа, което
прави SDD инструментите по-рентабилния избор. Уредите с SDD детек-
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тор имат по-ниски прагове на откриваемост спрямо PIN инструментите.
Трябва да се има предвид обаче, че
обявените от производителя на уреда прагове на откриваемост са при
идеални условия.
Някои производители предлагат
пълна гама от анализатори с разнообразие от възможности по отношение на материала, от който е изграден анодът. Типично материалите
включват родий, сребро и волфрам.
Родият е най-подходящ за измерване
на леки елементи, волфрамът – за
високоенергийни елементи като кадмий, а среброто е с универсален характер.
Когато документирането на инспекцията е важно, може да се избере
анализатор с вградени камери, заснемащи тестваната проба и позицията на инструмента. Някои анализатори се предлагат с колиматор, който стеснява рентгеновия лъч така,
че диаметърът на светлинното петно намалява от 10 до 3 mm. Това
позволява анализиране на по-малки
площи, например на заваръчен шев на
тръба. Анализаторите с Wi-Fi свързаност дават възможност за бързо
вземане на решения и лесен достъп
до резултатите. Повечето съвре-
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менни анализатори предлагат и опция за директен експорт на данните чрез USB порт.
Спецификациите на XRF анализаторите трябва да се изберат спрямо условията на експлоатационната
среда. Сред най-важните параметри
са класът на защита, устойчивост
при изпускане и работна температура.
Най-добрият подход за избор на
XRF анализатор е тестването на
уреда за целите и при условията, в
които ще се използва. Това е единственият начин да се разбере дали
инструментът е подходящ за конкретните материали, дали интерфейсът е достатъчно лесен за използване и навигиране и дали се предоставя необходимата информация.

Предизвикателства при
използването на XRF
XRF анализаторите – както преносимите, така и настолните, все
пак не са перфектни, твърдят експерти. Някои потребители се притесняват от рентгеновото излъчване, но преносимите анализатори използват рентгенови лъчи с ниска
мощност. Важно е да се спазва правилото уредът да не се насочва към
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човек, а единствено към пробата,
когато спусъкът е натиснат. При
спазване на дадените от производителя инструкции за експлоатация
XRF анализаторите са напълно безопасни.
Въпреки че XRF е най-широко прилаганата технология за анализ на
метали чрез преносими уреди, тя има
някои ограничения. Последната тенденция в областта е навлизането на
лазерно индуцираната емисионна
спектрометрия (LIBS). Тя е по-подходяща за сплави с леки елементи като
берилий, алуминий, магнезий, силиций
и литий. Благодарение на това, че се
използва лазер, се елиминират притесненията, свързани с рентгеновите лъчи, както и разходите по регистриране и лицензиране на уредите.
Въпреки че преносимите XRF анализатори обещават бързина, гъвкавост и мобилност изборът на представителна проба също може да се
окаже предизвикателство, като
това е в сила за всяко преносимо
устройство за анализ на метали. Ако
се търси много високо ниво на точност, се препоръчва използване на
настолен XRF анализатор и подготовка на пробата, например смилане и хомогенизиране.
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Промишлени сита
Изборът на сито може да е труден – не само че има редица производители, претендиращи,
че предоставят най-подходящите за конкретните потребности решения, но големият избор от различни видове, размери и конфигурации сита могат да направят процеса още пообъркващ
Класифициращите сита са подобни на ситата за качествен контрол, но предлагат по-висока прецизност по отношение на фракциите пресяван продукт
Благодарение на вибрациите линейните сита също ефективно транспортират продукт и в
някои случаи могат да заместят конвенционалните конвейери

П

ресяването на продукти вече
е неизменен етап от множество индустриални процеси. Получаването
на краен продукт с контролирано
качество изисква не само внимателен подбор на съставките, но и ефективна обработка и манипулиране с
материалите. Поради тази причина
отстраняването на всякакви неотговарящи на стандартите и нежелани материали е приоритет. Изборът
на сито може да е труден – не само
че има редица производители, претендиращи, че предоставят най-подходящите за конкретните потребности решения, но големият избор
от различни видове, размери и конфигурации сита могат да направят
процеса още по-объркващ. Ново или
втора употреба? Кръгло или правоъгълно? Може ли доставчикът да
осигури резервни части, инженеринг
и всичко необходимо за свързването
на ситото към функциониращо или
ново оборудване? Ситото в опасна
зона ли ще работи? Всички тези
въпроси са част от процеса по вземане на решение. Важна, разбира се,
е и цената. Първият въпрос, на който трябва да се отговори обаче, е
за какво ще се използва ситото. Това
фундаментално съображение често
се пренебрегва, но гарантирането,
че изискванията са правилно специфицирани може до голяма степен да
улесни избора. Повечето производители и доставчици предлагат и консултантски услуги, чрез които да се
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оценят най-добрите варианти за
конкретното приложение. Някои компании дори предлагат възможност за
тестване на оборудването с цел
доказване на ефективността му за
специфичния процес.

Сита за качествен
контрол
Ситата за качествен контрол
(check sieves) са най-разпространеният вид. Често този тип сита се
използват за приложения като отстраняване на бучки от продукта,
отстраняване на части от опаковки или други замърсители и др. Като
цяло, този тип пресяване е насочен
към това да се гарантира по-високо
качество на крайния продукт.
Тези сита обикновено са единични и финият продукт, който преминава през мрежата, се запазва като
краен. Ситата за качествен контрол
могат да се използват и за отстраняване на счупени или недостатъчни
по размер частици продукт.
Въпреки че ситата за качествен
контрол могат да бъдат поставени
навсякъде по продължение на производствената линия, в повечето случаи те се разполагат или в началото на процеса, предотвратявайки
постъпването на замърсители, или
са последното съоръжение преди опаковъчните машини.

Класификатори
Класифициращите сита са подобни на ситата за качествен контрол,
но предлагат по-висока прецизност
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по отношение на фракциите пресяван продукт. Предназначението им
е да осигурят получаването на точно определени фракции продукт с
различен диаметър на частиците.
Това обикновено се постига чрез
пропускане на продукта през до 4
сита с намаляващ диаметър на отворите на мрежата.
Двете функции на контролно пресяване и класифициране често се
съчетават, като първата мрежа,
която има отвори с голям диаметър,
служи за качествен контрол, а следващите – за класификация. Необходимостта от използването на тази
комбинация се определя от характеристиките на пресявания продукт.
Тъй като размерът на частиците
е много близък до размера на отворите на мрежата, продуктът обикновено преминава много по-бавно
през класификаторите, отколкото
през ситата за качествен контрол.
Това обаче може да бъде компенсирано чрез допълнителни настройки.

Линейни сита
Докато кръглите сита са по-разпространени и при тях продуктът
се движи по мрежата по своеобразна спирала, линейните вибрационни
сита работят на друг принцип. Както показва наименованието им, при
тях продуктът се движи линейно,
тоест правоъгълните сита се използват, за да се даде повече време на
продукта да премине през мрежата.
Благодарение на вибрациите линейните сита също ефективно транс-
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ти изтичания в околния въздух. Вакуумните сита могат да бъдат
свързани изключително лесно към
съществуващи тръбопроводни системи с минимална необходимост от
прекъсване на производствения процес и преконфигурация на линията.
Тази система може да бъде приложена към повечето типове пресевни машини, но трябва да се гарантират въздухонепропускливи присъединявания, за да се осигури ефективен поток и висока скорост на
обработка.

Серийни сита

портират продукт и в някои случаи
могат да заместят конвенционалните конвейери. Този тип сита могат
да бъдат и под наклон, ако се изисква
подаване на продукта на по-високо
ниво в процеса.
Линейните вибрационни сита са
особено подходящи за деликатни или
ронливи продукти, които съдържат
висок процент частици с по-големи
размери от желаните, тъй като
дължината на съоръжението дава
възможност на финия продукт да се
отдели от по-грубите частици и да
премине през мрежата. Това прави
линейните сита изключително подходящи за процеси на обезпрашаване
и обезводняване, например за отстраняване на малки трохи и брашно от готови бисквити.
Някои производители предлагат
линейни сита с редове от успоредни
ролки вместо мрежа, като това решение се прилага при обработката
на таблетки и капсули в производството на фармацевтични продукти
и хранителни добавки. Възможно е
също да бъдат оборудвани с няколко
мрежи с цел класифициране на отделните фракции.

Ротационни сита
Друг популярен метод на пресяване е с ротационно или центробежно
сито. Тези сита използват лопатки,
за да се избута продуктът през цилиндър от мрежа, въртейки го с висока скорост и прилагайки центробежна сила към продукта. Цилиндърът се монтира хоризонтално,
така че движението на лопатките
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да има лека извивка, като за подаването на продукта с равномерна скорост се използва шнек.
Благодарение на лопатките, които избутват продукта през мрежата, ротационните сита се отличават с много по-висока пропускливост
в сравнение с вибрационните сита.
Движението на въртящия се шнек и
лопатките носи допълнителна полза
– разчупване на бучките или разделяне на компактиран продукт.

Вакуумни сита
Когато продуктите, изискващи
пресяване, са токсични или
съдържат много фин прах, който
лесно се разнася във въздуха, и съществува опасност от замърсяване и
негативно въздействие върху здравето на персонала, вакуумните
сита предлагат редица предимства.
Този тип пресяване обаче не е ограничен само до подобни продукти и
може да се прилага към всеки продукт, който може да бъде транспортиран пневматично. Продуктът се
събира с помощта на пневматична
конвейерна линия, която е директно свързана посредством къса гъвкава тръба с входния и изходния отвор на ситото. Продуктът се всмуква или издухва през тръбата при
отрицателно или свръхналягане,
преминава през мрежата и се подава от ситото към приемния бункер
или последващия процес. Когато
става въпрос за проблемни продукти, тези сита предоставят опростен и рентабилен метод за гарантиране, че няма да бъдат допусна-

Те са подходящи за по-маломащабни процеси, серийно производство
или кратки производствени цикли.
Когато пропускливостта не е съществен фактор в производствения
процес, едно малко сито може да
посрещне потребностите за обработка на определен обем от материал. Този тип пресяване също се
смята за контролно пресяване или
класифициране, но не е част от непрекъсната производствена линия.

Ултразвукови сита
В някои случаи ултразвуковото
пресяване може да донесе допълнителни ползи, когато се пресяват
фини прахове. Генерирането на вибрации с много висока честота (ултразвукови вълни) по мрежата води до
ефект на флуидизиране на влакната
й, като се смята, че това спомага за
по-лесното преминаване на продукта
през отворите, отколкото при нискочестотни вибрации. Тази система
е подходяща за някои продукти, но не
за всички. Важно е да се проведат
тестове, за да се определи правилната конфигурация. Ултразвуковото
пресяване е изключително подходящо
за продукти като тонери и метални
прахове, използвани за адитивно производство.
Като всеки друг процес в рамките на една производствена линия,
пресяването поставя набор от предизвикателства, които се определят от вида на обработваните материали, производителността на
линията, вариациите в условията на
експлоатационната среда и повърхностната обработка на оборудването. Най-добрият подход за избор
на пресевно оборудване е провеждането на консултации с производителя или доставчика, с цел да се обсъдят всички възможни опции и да се
идентифицира най-подходящото решение.
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механични системи

Приложения
на планетарните
редуктори
Планетарните редуктори се използват в медицинско оборудване, строителни машини, в
металообработващи машини, конвейерни системи и много други
Съществен фактор за избор на редуктор с определено предавателно отношение е неговото
предназначение
Планетарният редуктор отговаря на всички изисквания за моделиране на приложения със
сервомотори

П

остигането на по-висока ефективност на една машина означава
по-малко изразходван ресурс за извършване на повече работа. Влагането на този принцип в машиностроенето, а с особена сила това важи за
автомобилостроенето, означава
понижаване на вредните емисии от
механизацията вследствие на оптимизирано използване на двигателния
механизъм, било то електродвигател или ДВГ.
Намаляването на вредните емисии, отделяни в атмосферата от
транспорта е важно, тъй като
транспортът е отговорен за почти
30% от общите емисии на CO2 в ЕС,
а сухопътният транспорт има дял
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от 72% от емисиите от транспорта. Като част от усилията за намаляване на емисиите Европейският
съюз си е поставил за цел съкращаване на емисиите от транспорта с
60% спрямо нивото от 1990 г. до
2050 г. Намаляването на емисиите
е в пряка закономерност с понижаването на разхода на гориво. Едно решение на тази задача може да бъде
намерено в разработването на ефективни редукторни механизми, които
да оптимизират разхода и същевременно да осигурят необходимата
мощност и прецизност на предаване на движението. Съвременни решения например позволяват чрез групи
планетарни предавки да се повишат
предавателните числа, което от
своя страна подобрява коефициента

на полезно действие. Планетарните
редуктори осигуряват отлично прецизно предаване на въртящия момент без вибрации и ниски нива на
шум, като същевременно са с по-компактни размери от тези на други
редукторни устройства.
Характерно за тях е, че в кинематичната им схема са включени зъбни
колела с подвижна геометрична ос,
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наречени планетарни (сателитни). Със своето вътрешно цилиндрично разположение на компонентите и съосен
вал, планетарните предавателни механизми са най-добрата и компактна алтернатива на редукторите с пиньон и зъбни колела, тъй като са подходящи за широк
спектър от приложения – от задвижвания на булдозери
до електрически отвертки. Винаги когато теглото и
пространството спрямо големия въртящ момент са
съществени аргументи за избора на редуктор, везните
натежават в полза на планетарните редуктори. Разбира се, за избор на подходящ редуктор, задължително е
доброто разбиране на тяхната функционалност и особености. Изследването на механиката и конструкцията
на планетарните редукторни възли разкрива някои от
по-малко очевидните характеристики, които играят роля
в този избор.

Устройство и кинематична схема на
планетарните редуктори
Планетарният редуктор е вид епицикличен редуктор,
при който се използват предавки с една степен на свобода. При този тип предавателен механизъм задвижваната и задвижващата секция имат една ос на въртене.
За своите размери и маса планетарните редуктори
притежават много големи редуциращи възможности.
Те имат широко приложение в автомобилостроенето
като основен компонент на автоматичните трансмисии, но това далеч не изчерпва приложимостта на механизма.
В центъра на епицикличните предавки има централно
зъбно колело с външни зъби, което се върти около неподвижна ос – слънчево колело. То представлява централно
колело за предавателния механизъм, като освен него
централно за механизма е разположено колело с вътрешни зъби (епициклично колело или корона), което също се
върти около неподвижна ос, т.е. двете колела се въртят
около една и съща ос. Между слънчевото колело и короната са разположени планетарни зъбни колела, като те
извършват сложно движение – освен около собствената
си ос, те се въртят и около оста на централните колела.
Епицикличните зъбни механизми се отличават с това,
че при тях осите на планетарните колела са поставени
на така нареченото водило. Въртейки се около геометричната ос на механизма, то служи за лагеруване на
планетарните колела. С други думи планетарните зъбни
колела извършват сложно движение, състоящо се от една
ротация около своята геометрична ос и същевременно
заедно с водилото – ротация около централната геометрична ос на механизма. Зацепването на планетарните зъбни колела с централните (слънчевите) колела е
външно и вътрешно. Планетарните редуктори се изработват с едно, две и повече стъпала, а също така и с
едно, две и повече планетарни колела, с един, два и повече редове и т.н.
Предавателното отношение на планетарните редуктори пряко зависи от вида на редуктора и от броя на
зъбите на колелата. Кинематичният анализ се извършва
чрез метода за спиране на движението на водилото
(метод на Уилис). За целта на целия механизъм се задава
мислено допълнително завъртане с ъглова скорост, равна на тази на водилото, но с обратен знак. Това довежда
до спиране на движението на водилото и до задвижване
на неподвижното централно колело. Така се получава

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

февруари 2022

55

механични системи

обикновен двустъпален зъбен механизъм, защото всички геометрични
оси на зъбните колела са неподвижни, а планетарните зъбни колела се
превръщат в паразитни. Чрез този
метод се създава възможност да се
изследва относителното движение
на зъбните колела спрямо водилото.
Определящият фактор за избор
на редуктор с определено предавателно отношение е неговото предназначение. От задачата, която той
ще изпълнява, зависи броят на зъбите на колелата. Освен предназначението на редуктора от съществена важност за избора са пространството, което ще заема, ограниченията за неговата маса, цената и
дали предаваният въртящ момент
ще бъде прецизно зададен или е произволен. Когато натоварването е
равномерно, материалът на двете
зацепващи зъбни колела е необходимо да осигурява еднаква якост на
огъване. Когато обаче предаването
на въртящия момент е променливо,
или когато са налице периодични
удари при работата на задвижваната машина, едни и същи зъби на
малкото зъбно колело поемат ударите.

Ефективност на
планетарните
предавателни кутии
Съвременните усъвършенствани
процеси на производство на планетарни редуктори позволяват те да
бъдат използвани широко в различ-
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ни приложения като опаковъчни машини, CNC фрези, рутери, сервоконвейери, подаващи устройства и др.
Планетарните редуктори се влагат в конструкцията на медицинско оборудване, строителни машини, в металообработването, като
оборудване за автоматично заваряване, в конвейерни системи, оборудване за хранително-вкусовата промишленост, като автоматични
миксери, и много други. Планетарните редуктори са идеалният избор, който успява да отговори на
всички конструктивни изисквания
на сервомотори с различни приложения. По отношение на плътността на въртящия момент планетарните механизми позволяват
най-висок номинален въртящ момент. Номиналният въртящ момент се отнася до максимално допустимия постоянен въртящ момент, който може да действа
върху изходящия вал в системата,
който се определя или от постоянната мощност на двигателя, или
от постоянното натоварване на
системата на редуктора.
Тъй като в планетарната предавка едновременно се извършва зацепване на множество зъби, се постига изключително високопроизводително намаляване на скоростта за
относително малка и компактна
конструкция. В рамките на процеса
има ниска инерция, която се отразява обратно към сервомотора. Натоварването се разпределя безпроб-

лемно между тези зъби, което позволява на редуктора да предаде повисок въртящ момент и да осигури
голямо редуциране на скоростта за
различни сервоприложения.
Планетарните редуктори позволяват различен избор на предавателно число, като могат да бъдат изработени различни варианти на прецизност. Високият клас съвременни редуктори не се нуждаят от поддръжка
благодарение на висококачествени
системи за смазване. Високоефективните конструкции осигуряват
голям въртящ момент и ниски нива
на шум при работа. Размерите им
са компактни в сравнение с конвенционалните решения, което спестява място при инсталация.
Съвременните транспортни средства и машини, работещи с трансмисия, се нуждаят от повече предавателни числа, за да се постигне найефективна работа на двигателя.
Кинематичните свойства на планетарните предавателни механизми
позволяват изпълнението на конфигурации с повече предавателни числа без увеличаване на броя на предавките. Често се изисква той да бъде
възможно най-нисък и по тази причина е важно да може да се получат
повече предавателни числа с по-малко предавки.
Оптималната работа на една
транспортна машина зависи от разхода на гориво, мощността и динамичните й характеристики. Една
трансмисия с подходящи технически параметри може да подобри представянето с оглед на мощността и
скоростта, както и да повиши ефективността на разход на гориво на
една машина. Това се постига чрез
залагане на оптимално предавателно отношение за предвиденото натоварване при съобразяване на различните технически ограничения и
условията на експлоатация. Постигането на конкретно предавателно
отношение обаче става с отделна
предавка. Едно неоспоримо предимство на планетарните редуктори е,
че кинематично позволяват получаване на повече предавателни числа
от броя на предавките.
Най-ниската стъпка на редуциране е 3:1, а най-голямата – 10:1.
Слънчевото колело става твърде
голямо спрямо планетарните зъбни
колела при съотношение по-малко от
3 и въртящият момент ще намалее
твърде много при отношение по-голямо от 10. Отношенията обикнове-
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но са цели числа. Изобретателят на
планетарния предавателен механизъм не е известен, но принципите
му са обяснени от Леонардо да Винчи през 1490 г.
При аналитичното изследване се
определят кинематичното и силовото предавателно число, изразени
чрез параметрите на планетарните
редове, броят на зъбите на планетарните зъбни колела и коефициентите на полезно действие (КПД),
отчитащи загубите в зъбните зацепвания. При определяне на КПД се
пренебрегват дисковите загуби,
възникващи при преносното движение и загубите от триене в централните лагери на междинните звена, тъй като те по правило при планетарните предавки са разтоварени от радиални усилия.

Често използвани
планетарни
предавателни механизми
Планетарният редуктор отговаря на всички изисквания за моделиране на приложения със сервомотори.
Той се характеризира с дълъг експлоатационен живот и рядко се налага
неговото обслужване. Планетарните редуктори имат широко приложение в комбинация със сервомоторни задвижвания.
Планетарните трансмисии, използвани в автомобилостроенето, са
съставени от последователно или
успоредно свързани планетарни редове и групови планетарни предавки.
Примери за широко разпространени
в конструирането на автомобилни
трансмисии групови предавки са
механизмът на Simpson, механизмът
на Ravigneaux и механизмът на
Lepelletier. Вариантите за свързване
на тези планетарни механизми позволяват получаване на повече предавателни отношения.
При автоматичните степенни
предавателни кутии планетарните
схеми са съчетани с хидротрансформатор и фрикционни елементи с хидравлично притискане за превключване под товар. На основата на тристепенните механизми на Simpson
и Ravigneaux или техни разновидности чрез добавяне на още планетарни редове и фрикционни елементи са
получени четири-, пет- и шестстепенни планетарни предавателни кутии на повечето автомобили с автоматични трансмисии.
В приложения за автомобилни
трансмисии най-често използвани-
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те планетарни предавателни механизми дълго време е бил механизмът
на Simpson, който представлява групова планетарна предавка, състояща се от два обикновени унифицирани планетни реда (с еднакви зъбни
колела), свързани в тристепенен
механизъм, в комбинация с два съединителя и две спирачки. Слънчевите колела са разположени на един и
същ вал и често се изработват
като едно по-широко зъбно колело.
При този тип свързване зъбите се
натоварват равномерно, което осигурява дълъг живот на предавката.
Планетарните редуктори на
Simpson имат много висок КПД на
предавката. Планетарните редуктори осигуряват три предавки напред и една задна, плюс неутрална,
и обикновено се използват в три- и
четиристепенни скоростни автоматични трансмисии.
В по-модерните конструкции на
трансмисии се използва по-сложен
планетарен механизъм като
Ravigneaux (създаден от Пол Равиньо), който се комбинира с един и
два стандартни механизма. По този
начин броят на предавките се увеличава на пет. Той е компактен и
включва два планетарни реда с обща
корона, сдвоени планетарни колела,
лагеруващи на общо водило, едно
голямо и едно малко слънчево колело, между които се осъществява
още по-сложно предаване на мощността. Недостатък е наличието на
две различни слънчеви колела, което
не позволява унифициране на редовете. От друга страна, за разлика
от редукторния механизъм на
Simpson, Ravigneaux разполага с една
корона по-малко, което намалява
разходите на средства и време за
производството му.
Механизмът на Lepelletier е епицикличен механизъм с три степени на
свобода на предаване, съставен от
групова планетарна предавка, която
свързва един обикновен планетарен
ред с механизъм на Ravigneaux чрез
изходящия вал на реда, което дава
възможност той да бъде максимално скъсен и устойчив на напрежения.
Кинематичната схема на този механизъм позволява слънчевите колела и
водилото на груповата предавка да
бъдат задвижвани с различни ъглови
скорости, тъй като слънчевите колела са задвижвани от изхода на обикновения планетарен ред, а водилата
се задвижват от входа към трансмисията.
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Прецизни
регулатори
на налягане
Прецизността на регулаторите на налягането се дефинира чрез четири основни характеристики – разделителна способност, спад, чувствителност и повторяемост
Двустепенните серворегулатори на налягането поставят златния стандарт по отношение
на прецизността на регулаторите за въздух в диапазона до 35 милибара
При работа с корозивни и киселинни газове и течности поради високата устойчивост на
материала се препоръчват решения от неръждаема стомана

О

т устройства за регулиране на
подаването на пропан-бутан в промишлени инсталации през приложения за медицинско оборудване за кислород и газове за анестезия до пневматични системи за автоматизирано регулиране на сгъстен въздух, та
дори и в горивни клетки за контрол
на подаването на водород – регулаторите за налягане са крайъгълен
камък в повишаването на прецизността на процесите с флуиди.
Въпреки разнообразието от приложения на регулаторите, функционално те се подчиняват на общи
принципи. Тяхната работа е да редуцират захранващото (входното) налягане до по-ниско изходно налягане
и да поддържат стабилно такова
въпреки колебанията в захранващия
дебит. Това редуциране на налягането е ключова характеристика на
регулаторите.
При избора на прецизен регулатор
за налягане трябва да се вземат
предвид много фактори. Важните
съображения включват диапазони на
входно и изходно работно налягане,
изисквания за дебит, какъв е работният флуид (газ, течност, токсичен
или запалим е флуидът), очакван работен температурен диапазон, избор на материал, от който са изра-
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ботени компонентите на регулатора, включително уплътнения, както
и ограничения за размер и тегло.

Материали, използвани за
прецизни регулатори на
налягането
Предлага се широка гама от материали за опериране с различни
течности и работни среди. Най-широко прилаганите материали в производството на компонентите за
регулатори включват месинг, пластмаса и алуминий. Предлагат се и от

различни класове неръждаема стомана (като 303, 304 и 316). Пружините, използвани в регулатора, обикновено са направени от въглеродна или
неръждаема стомана.
При работа с корозивни и киселинни газове и течности поради високата устойчивост на материала се
препоръчват решения от неръждаема стомана. В тези случаи тя е много по-надежден вариант от обикновената стомана. Използваните
неръждаеми стомани за производство на прецизни регулатори най-
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често съдържат хром, манган, силиций, въглерод и в някои случаи са с
голямо съдържание на никел. Тези елементи реагират с кислорода, за да
образуват тънък, стабилен филм,
който създава защитена от корозия
повърхност. Това прави неръждаемата стомана идеална за работа с
киселинни течности, морски приложения при добив на нефт и много
други.
Месингът е подходящ за най-често срещаните приложения и обикновено влагането му е рентабилно
решение. Когато ограниченията в
масата на регулатора са от водещо
значение, алуминият е предпочитан
материал. Пластмасата преобладава като използван материал, когато
ниската цена е от основно значение
или когато компонентът е консуматив с кратък цикъл на живот.
Неръждаемите стомани често се
избират за регулиране на корозивни
течности, при употреба в корозивна среда, когато важно съображение
е чистотата на флуида или когато
са налице високи работни температури. Регулаторите на налягане от
неръждаема стомана се препоръчват
за голямо разнообразие от приложения, включително регулиране при ана-

лиз на дадена среда, например на газове, носещи хелий или водород, химични анализи или за приложения в
лаборатории и работа с технологични газове.
Също толкова важна е съвместимостта на материала на уплътнението с флуида и с диапазона на работната температура. Нитрил-бутадиен-каучук е типичен материал, използван за уплътнения. Освен това се
предлагат уплътнения от флуорокарбон, EPDM, силикон и перфлуор еластомер.

Фактори при избора на
прецизни регулатори
Преди да се избере от какъв материал трябва да е един регулатор,
е необходимо да се разгледат химичните свойства на флуида. Всеки работен флуид има свои собствени
уникални характеристики, така че
трябва да се внимава при избора на
подходящите материали за корпуса
и уплътнението, тъй като те ще
влизат в контакт с него. Също така
е важно да се определи дали течността или газът е запалим, токсичен,
експлозивен или опасен за здравето.
Регулатор без изпускателен вентил се предпочита за използване с

опасни, експлозивни или скъпи газове,
тъй като конструкцията не изпуска
излишното налягане в атмосферата.
За разлика от този тип, регулаторите с предпазна изпускателна функция са проектирани да отведат
излишното налягане от процесния
кръг във външната среда. Обикновено за тази цел има изпускателен
вентил отстрани на тялото на регулатора. При някои специални конструкции отворът за освобождаване може да бъде с резба и излишното налягане може да бъде изведено
от тялото на регулатора през
тръби и извлечено контролирано в
безопасна зона. Ако се избере този
тип конструкция, излишният флуид
трябва да се обезвъздуши по подходящ начин в съответствие с всички
правила за безопасност.
Преди да се направи избор на прецизен регулатор, всеки потребител
трябва да отговори на въпросите
какъв е максималният дебит, който
се изисква за приложението, и как
варира скоростта на потока. Без
разлика в налягането флуидът е в
застой и в системата липсва дебит.
По смисъла на динамиката на флуидите дебитът се разделя според две
различни измерими скорости: обемен

MachineBuilding-Bulgaria.com е единственият у нас специализиран уеб
портал за машиностроене. Публикува всекидневно продуктови,
технологични и браншови новини, експертни мнения на специалисти,
съобщения за нови статии в областта.
За удобство на абонатите на MachineBuilding-Bulgaria.com – вече близо
8600 специалисти, всяка сряда пристига бюлетин с новостите на
електронната им поща.

Aбонирай се. Безплатно.
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механични системи
често е възможно да се осигури поголяма чувствителна площ с мембраната, отколкото би било възможно, ако се използва бутало.
Елементът за еталонна сила обикновено представлява механична пружина. Тази пружина упражнява сила
върху чувствителния елемент и задейства отварянето на клапана.
Повечето регулатори са проектирани така, че потребителят да може
да регулира зададената точка на
изходящото налягане чрез промяна на
силата, упражнявана от пружината.

Прецизен контрол на
газове и течности в
промишлени и
лабораторни процеси

дебит и масов дебит. Те са важни
характеристики, които трябва да се
вземат предвид при проектиране на
една инсталация, работеща с прецизно регулиране на флуиди.
В много високотехнологични приложения пространството е ограничено, а масата на компонента е от
съществено значение. Поради тази
причина някои производители се специализират в продуктови гами от
миниатюрни компоненти. Изборът
на материал, от който е изработено тялото на регулатора, също ще
повлияе на теглото. Също така внимателно трябва да се обмислят какви ще са размерите на отворите
(резбите), технологията на регулиране и опциите за монтаж, тъй като
тези фактори също рефлектират
върху размера и теглото.

Конструкция и
функционални
характеристики
Регулаторът на налягането се
състои от три основни функционални елемента – компонент за редуциране на налягането (често тази роля
се изпълнява от пружинен клапан);
чувствителен елемент (обикновено
мембрана или бутало); елемент за
еталонна сила (най-често пружина).
По време на работа елементът за
еталонна сила, генерирана от пружината, отваря клапана. Отварянето
на клапана прилага налягане към чувствителния елемент, който от своя
страна затваря клапана, докато той
достигне положение, при което поддържа зададеното налягане. По този
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начин се постига прецизен баланс на
силата.
Най-често регулаторите използват пружинен клапан като редуциращ налягането елемент. Втулката
на клапана има еластомерно уплътнение или, в някои конструкции за
високо налягане, термопластично
уплътнение, което е предвидено да
приляга към клапана. Когато силата
на пружината отдалечи уплътнението от повърхността на клапана,
потокът флуид протича от входа на
регулатора към изхода. Когато изходното налягане се повиши, силата,
генерирана от чувствителния елемент, противодейства на силата на
пружината и клапанът се затваря.
Тези две сили достигат точка на
баланс в зададената стойност на
регулатора на налягането. Когато
налягането спадне под зададената
стойност, пружината изтласква клапана и входящият поток се увеличава до момента, в който балансът на
силите се възстанови.
При приложения с ниско налягане
или когато се изисква висока прецизност, се предпочита използване на
мембрана като чувствителен елемент. Мембранните регулатори използват тънък диск, който се използва за отчитане на промените в
налягането. Обикновено мембраната
е изработена от еластомер, но в
специални приложения се използва и
тънка извита метална пластина.
Мембраните по същество елиминират триенето, присъщо на конструкциите с бутало. Освен това за
конкретен размер на регулатора

Прецизността е общ термин, използван, за да опише няколко аспекта на работата на регулатора. Повечето хора са склонни да използват
този термин, когато просто
„търсят по-добър регулатор“. Определянето на това кой регулатор е
„по-добър или по-прецизен“ ще зависи
от приложението. За да се даде дефиниция на прецизността по отношение на регулаторите на налягането, може да се разгледат четири
основни характеристики – разделителна способност, спад, чувствителност и повторяемост.
Чувствителността дава представа за това с колко трябва да се
измени налягането, преди регулаторът да компенсира изменението
и да върне налягането към предишната зададена стойност. Повечето
производители дават тази спецификация в инчове воден стълб (inH2O; 1
inH2O = 2,5 милибара). Колкото помалко е числото, толкова по-чувствителен е регулаторът. Повечето прецизни регулатори са с чувствителност под 0,25" от водния
стълб, докато повечето регулатори
с общо предназначение са около 1"
воден стълб. На чувствителността
на регулатора влияят конструкцията и материалите, от които са изработени мембраната, клапанът и
гнездото, към което приляга уплътнението на клапана и скоростта на
потока за конкретен клапан. Обикновено, за да се получи по-висока чувствителност, е необходима някаква
проектна консумация на въздух.
Повечето инженери с удобство
работят с налягания над 69 милибара, но често когато процесите включват много по-ниски налягания, изпитват известни колебания относно найдобрия начин за контролирането им.
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механични системи
Десетки са примерите за индустриални приложения за ниско и
свръхниско налягане. Някои често
срещани от тях са тестване на
продукти, горивни системи, контрол
на екструдиращи системи и т.н.
Разработени са продуктови решения
за всички специфични приложения,
така че да се отговори по най-добрия начин на всички специализирани
изисквания, в това число по отношение на техния диапазон на налягане,
дебит, изисквания за прецизност и
автоматизация и др.
Регулаторът извършва механично
колебание, за да регулира налягането
от входа към изхода. Когато измени
състоянието си от статично към
динамично за момент, той възстановява първоначалното налягане с
някакво приближение. Тази характеристика се нарича повторяемост. Тя
върви ръка за ръка с чувствителността и двете оказват влияние на
разделителната способност.
С увеличаване на дебита през клапана, при неизменени други условия,
изходящото налягане ще спадне. Тази
характеристика се нарича спад на
налягането. Върху нея оказват влияние конструкцията на клапана, дебитът и обхватът на пружината.
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Колкото по-голям е обхватът на пружината, толкова по-забележим е
ефектът на спада върху регулатора.
Някои регулатори имат конструктивни характеристики за минимизиране на този ефект. Обикновено за
тази цел се използват различни механизми без пружина, за да се изпълни
изискването за баланс на силите в
регулатора.
Разделителната способност характеризира колко точно можете да
настроите регулатора и да накарате изходящото налягане да реагира
на промените на входящото. Разделителната способност освен от
обхвата на пружината в регулатора
зависи и от неговата чувствителност. Колкото по-чувствителен е
регулаторът, толкова по-малък е
шансът да се наложи да се пренастройва, за да се уцели „перфектната
зададена точка“. Иначе такова
търсене на точната стойност е
често срещано явление в неправилно настроени сервоконтури.
За регулиране на въздух съществуват много модели прецизни регулатори, насочени към инструментални
приложения в диапазона от 1/8" или
1/4“, включително и такива, предвидени да контролират налягания под
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69 милибара. Въпреки това изборът
на прецизни решения в ултраниския
диапазон е по-ограничен, тъй като касае специализирани продуктови гами.
Тези регулатори обикновено са с вградена предпазна функция за освобождаване на излишното налягане, което
означава, че могат да изпуснат процесния въздух от линията, когато е
зададена по-ниска стойност на налягане или когато налягането надвиши
зададената стойност.
През последното десетилетие
най-бързо развиващият се тип електронен регулатор на налягането
използва два високоскоростни сервоили електромагнитни клапана за увеличаване или намаляване на налягането на флуида според необходимостта. Тези електронни регулатори на
налягане предлагат повече гъвкавост и устойчивост в сравнение с
по-стари технологии.
Двустепенните серворегулатори
на налягането поставят златния
стандарт по отношение на прецизността на регулаторите за въздух
в диапазона до 35 милибара. Тези регулатори използват двустепенен
сервомеханизъм, за да се елиминира
на практика флуктуацията на дебита.
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Èíäóñòðèàëíè ìðåæîâè
ðåøåíèÿ îò TELTONIKA
Teltonika ïðåäëàãà øèðîê íàáîð îò
ìðåæîâè ïðîäóêòè, êîèòî ñà íàñî÷åíè
êúì ïîäîáðÿâàíå è îáîãàòÿâàíå íà âàøàòà êîðïîðàòèâíà ìðåæà. Òåõíèòå
ïðîäóêòè ùå âè ïîìîãíàò äà èçãðàäèòå ñòàáèëíà îñíîâà è äà îñòàíåòå ïî
ïúòÿ íà ïåðôåêòíàòà ðàáîòà â ìðåæà.
RUT360 - Îáíîâåíà âåðñèÿ íà áåñòñåëúðà RUT240. Êîìïàêòåí èíäóñòðèàëåí LTE Cat 6 ðóòåð, ïðåäëàãàù äâà Ethernet ïîðòà (1xWAN, 1xLAN) è
802.11 b/g/n WiFi ñâúðçàíîñò.
RUTX10 - Èíäóñòðèàëåí Gigabit Ethernet ðóòåð, ïîäúðæàù ìíîæåñòâî
VPN ïðîòîêîëè è âúçìîæíîñòè çà îòäàëå÷åíî óïðàâëåíèå. Ðàçïîëàãà ñ 4
Ethernet 10/100/1000 ïîðòà - 1xWAN (êîíôèãóðèðóåì è êàòî LAN), 3xLAN,
Wave-2 802.11ac Dual Band WiFi, Bluetooth LE. Èäåàëåí èçáîð çà ïðîôåñèîíàëíè ïðèëîæåíèÿ.
RUTX12 - Ìîùåí è ñèãóðåí èíäóñòðèàëåí Dual LTE ðóòåð. Äâà åäíîâðåìåííî ðàáîòåùè LTE Cat 6 ìîäåìà îñèãóðÿâàò ñêîðîñò äî 600Mbps, ñ
âúçìîæíîñò çà áàëàíñèðàíå íà íàòîâàðâàíåòî. Ðàçïîëàãà ñ äâå SIM êàðòè, 5 Gigabit Ethernet ïîðòà, Wave-2 802.11ac Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth LE
è USB èíòåðôåéñ.
RUTX14 - Íàé-áúðçèÿò single modem LTE ðóòåð çà èíäóñòðèàëíè ïðèëîæåíèÿ â ïîðòôîëèîòî íà TELTONIKA. Äâå SIM êàðòè îñèãóðÿâàò âèñîêà íàäåæäíîñò íà âðúçêàòà, à LTE Cat 12 - ñêîðîñòè äî 600Mbps download
è 150Mbps upload. Ðóòåðúò ïðåäëàãà 5 Gigabit Ethernet ïîðòà, Wave-2
802.11ac Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth LE, USB èíòåðôåéñ.
RUTXR1 - Enterprise êëàñ LTE Cat 6 ðóòåð çà rack ìîíòàæ, îñèãóðÿâàù
âèñîêîñêîðîñòíà è ñâðúõíàäåæäíà âðúçêà. Ïðåäëàãà 2 SIM êàðòè, Wave-2
802.11b/g/n/ac Dual Band WiFi, 1xSFP WAN / 1xEthernet WAN 10/100/
1000Mbps, 4xLAN 10/100/1000Mbps, RS232, USB ïîðò

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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