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накратко
Grinding Symposium 2019 представи бъдещето на прецизната механична
обработка
Четвъртото издание на Grinding Symposium, организиран от UNITED GRINDING
Group (UGG), се проведе от 8 до 10 май т. г. в швейцарския град Тун. Форумът
стартира с пресконференция, в която участваха Щефан Нел, главен изпълнителен
директор на UGG, и Хайнц Поклековски, главен финансов директор на компанията.
Пред над 80 журналисти от 26 държави бяха представени три продуктови новости от Studer, Maegerle и Walter – кръглошлифовъчната машина S31, която се
предлага с над 20 варианта на шлифовъчната глава и 4 опции за междуцентрово
разстояние, шлифовъчният център MFP 30 и шлифовъчната машина Helitronic Power.
В рамките на програмата на Grinding Symposium 2019 се състояха 16 лекции
с участието на доказани на международно ниво експерти, които разясниха
текущите и бъдещите тенденции в сферата на шлифовъчните машини и производствените отрасли. Гостите на форума имаха възможността да
присъстват на 13 презентации на действителни приложения от Maegerle, Blohm,
Jung, Studer, Schaudt, Mikrosa, Walter и Ewag. В новата зона FutureLAB посетителите се запознаха с новостите в дигитализацията, иновативните работни
концепции и адитивното производство.

Прайм Инженеринг с ново поколение лобни въздуходувки Robuschi и нова
сервизна услуга
Прайм Инженеринг, оторизиран дистрибутор на Robuschi за България, предлага новото поколение Robox лобни въздуходувки, а отскоро и сервиз 24/7 за
тяхната рутинна и аварийна поддръжка, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от
компанията. Продуктите са с интегриран дизайн за транспортиране на въздух
при ниско налягане.
„Базираната на RBS обемна ротационна лобна въздуходувка се задвижва от
електродвигател чрез ремъчна предавка и включва всички аксесоари и шумоизолираща кабина“, разказаха от Прайм Инженеринг. „Robox Lobe може да работи
при налягане до 1000 mbar(g) и при вакуум до 500 mbar(a) с RBS въздуходувка и
до 100 mbar(a) с RB-DV въздушно-инжекционна ротационна лобна въздуходувка за
приложения с по-голям вакуум. В световен мащаб Robox Lobe конфигурацията
представлява надеждност, изключителна здравина и компактност“, допълниха
от компанията. От Прайм Инженеринг споделиха още, че новият дизайн отговаря на най-високите критерии за ниски нива на шум, висока енергийна ефективност и лесни за експлоатация и поддръжка машини.

Белла България придоби унгарската компания Marathon Foods
Белла България придоби унгарския производител и доставчик на храни Marathon
Foods. Стойността на сделката е 12 млн. лв., а с нея партньорската мрежа на
Белла България се разраства с компании като McDonald’s, BurgerKing, Aldi, FamilyFrost,
O’Cool, Tesco, Iceland, Spar и Auchan. Marathon Foods е регулярен доставчик за мултинационалните търговски вериги и е с развито портфолио от храни по традиционни за Унгария рецепти, както и специално създадени за локални пазари по света.
„Стартирахме годината с мащабна инвестиционна програма и в трите направления - производство, логистика и експорт на храни. Висококачественото
производство привлича все повече потребители в Европа и вярваме, че разширяването на производствената ни дейност в централната и западната част на
континента е правилният бизнес подход“, коментира изпълнителният директор на компанията Елза Маркова.
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Microchip достави 25-милиардния си микроконтролер
Microchip достави 25-милиардния си микроконтролер, отбелязвайки 30-годишнината от своето основаване. С историческата покупка на PIC24 MCU бе
награден дългогодишният партньор на американската компания Gentex
Corporation, водещ доставчик на оптоелектронни компоненти за автомобилостроенето. Gentex интегрира PIC микроконтролера в системата за автоматизация на дома и автомобила Home-Link. Тя включва програмируеми бутони за
интегриране в автомобил, чрез които могат да бъдат управлявани гаражни
врати, охраняеми портали и разнообразно оборудване за домашна автоматизация.
Микроконтролерът PIC24EP128GP202 на Microchip има ниско енергопотребление, компактна архитектура и повишена гъвкавост на интуитивния си интерфейс. С помощта на развойните инструменти на Microchip Gentex ускорява
иновациите в автомобилната електроника чрез безопасни и сигурни решения за
клиентите.
„Ценим високо отношенията си с Microchip и за нас е чест да получим това
признание“, сподели Нийл Бом, главен технологичен директор и вицепрезидент
на Gentex Corporation.

ВИТТЕ Аутомотив България откри разширението на завода си в Русе
На 11 май т. г. в Русе се състоя официална церемония по откриване на разширението на завода на ВИТТЕ Аутомотив България. Тя е част от изпълнението на
инвестиционен проект „Разширение на завод за производство на електронни и
механични части за автомобилната индустрия в Русе“. Инвестицията е в размер на над 20 млн. лв. и ще разкрие повече от 350 нови работни места, с което
общият брой на работещите в завода ще надхвърли 1300.
Събитието уважиха министър-председателят Бойко Борисов, заместник
министър-председателят Томислав Дончев, министърът на финансите Владислав Горанов кметът на община Русе Пламен Стоилов, зам. областният управител на област Русе Валентин Колев, председателят на ОбС Русе и ректор на
РУ „Ангел Кънчев“ проф. Христо Белоев, народни представители, управителят
на ВИТТЕ Аутомотив България д-р Христо Христов, Райнер Гьолц, акционер и
главен изпълнителен директор на ВИТТЕ Германия, Любомир Станиславов, председател на Аутомотив Клъстер България (АКБ), представители на институциите и бизнеса.
Основен акцент на събитието бе отбелязване навършването на 10 години на
ВИТТЕ Аутомотив България, както и 120 години от създаването на ВИТТЕ Аутомотив ГмбХ.

Алкомет инвестира 50 млн. лв. в ново оборудване
2500-тонна преса на германската компания SMS беше официално открита в
шуменския завод за алуминиево фолио и алуминиеви профили Алкомет. Съоръжението е на стойност 50 млн. лева и е част от тригодишната инвестиционна
програма за 69 млн. лева, която включва още нова линия за непрекъснато леене
и стан за студено валцоване. С новата преса ще се произвеждат 10 000 т
алуминиеви профили от всякакъв размер. С новите мощности се разкриват и
100 работни места.
„Започнахме нашата история преди 20 години. Тогава имахме трудности, но
и много мечти. Днес някои от тези мечти се сбъднаха. Например през тези
години имахме 6000 т. производство годишно и оборот от 10 млн. евро. През
тези 20 години, които изминаха, достигнахме капацитет от 70 хил. т и оборот
от 200 млн. евро“, сподели Фикрет Индже, председател на надзорния съвет на
Алкомет.
На церемонията по откриването на новата преса присъстваха премиерът
Бойко Борисов и министрите Томислав Дончев и Владислав Горанов, зам.-председателят на Народното събрание Нигяр Джафер и други.
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Иван Вутов стана председател на Индустриален клъстер Средногорие
Иван Вутов, зам.-управител на Геотехмин, беше избран за председател на
УС на сдружение Индустриален клъстер Средногорие. Той наследи на поста Тим
Курт, главен изпълнителен директор и вицепрезидент на Аурубис България.
„Изключително много ви благодаря за гласуваното доверие. Ще вложа енергия,
усилия и време, за да продължа успешното развитие на сдружението“, заяви
д-р Иван Вутов.
Клъстерът е създаден през 2005 г. Водещите компании в него са Геотехмин, Елаците-Мед, Асарел-Медет, Аурубис България и Дънди Прешъс Металс
Челопеч. Сред целите на организацията са повишаване на конкурентоспособността на индустриалния сектор в региона на Централното Средногорие, устойчиво развитие на регионалните индустрии и местните общности в региона чрез иновативни технологии, бизнес постижения и социално предприемачество и др.

Раздадоха годишните награди за иновации, технологии и аутсорсинг
В рамките на първия регионален форум за Югоизточна Европа на компании
от технологичния сектор и сектора на изнесените бизнес услуги с висока
добавена стойност SEE Innovation, Technology And Sourcing Summit, организиран
от Българската Аутсорсинг Асоциация (БАА) и Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), за четвърти път бяха раздадени годишните
награди за иновации, технологии и аутсорсинг. Форумът, в който като лектори се включиха български и международни експерти, се проведе на 17 май т. г.
в Пловдив и привлече повече от 300 гости - специалисти от над 30 международни компании, представители на централната и местната администрация
и др.
Призовете бяха връчени в 16 категории, отличаващи най-добрите компании, проекти и продукти, сред които софтуерна компания на годината, найдобър работодател в сектора на технологиите, стартъп компания на годината и др. Бургас бе обявен за най-бързо развиващия се технологичен град, а в
категорията за най-успешно сътрудничество между образованието и бизнеса
отличието отиде при Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации.

Договори за близо 2 млрд. лв. са сключени от началото на ОПИК 2014-2020
От стартирането на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
(ОПИК) са сключени повече от 2000 договора с общ размер на предоставената Безвъзмездна финансова помощ за близо 2 млрд. лв., заяви зам.-министърът на икономиката Лилия Иванова. Тя взе участие в информационно
събитие за изпълнение и възможностите по ОПИК, организирано от Бизнес
Лейди Клуб.
„От началото на програмния период до момента разплатените средства
са малко над 1 млрд. лв., като успешно е приключило изпълнението на 1331
индивидуални проекта, по които вече са извършени и съответни окончателни плащания. Същевременно продължава процеса по изпълнение на проектните дейности по 651 договора за безвъзмездна финансова помощ“, сподели
Иванова. Тя разкри, че през настоящата година ще стартират нови процедури за подбор на проектни предложения за около 300 млн. лв., а за края на
годината е предвидена и процедура, която да бъде обявена в рамките на
приоритетна ос 2 на ОПИК и насочена към дигитализацията на МСП в размер
на 60 млн. лв.

Стартира изграждането на междусистемната газова връзка между
България и Гърция
На 22 май т. г. официално бе даден старт на изграждането на междусистемната газова връзка между България и Гърция. Първата копка бе направена
от изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Константинос
Караянакос. В церемонията участваха и министър-председателите на България и Гърция Бойко Борисов и Алексис Ципрас. „С интерконектора България Гърция даваме пълна, реална диверсификация на доставките на газ“, коментира
Борисов. Гръцкият му колега подчерта важността на проекта и посочи, че
подобни връзки имат положителна роля за стабилността както за региона,
така и за Европа.
Чрез междусистемната газова връзка България ще получава азербайджански природен газ от Трансадриатическия газопровод. Газовата връзка между
България и Гърция е с дължина 182 км, от които 150 км са на българска територия. Тя започва от Комотини, Гърция и се свързва с българската газопреносна система на Стара Загора. Техническият Ӝ капацитет е от 3 до 5 млрд.
куб. м.
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събития

ВиВ Изоматик обяви най-новия си партньор
ELDON на специална презентация

Н

а 13 май т. г. в заседателната зала на Витоша парк
хотел, София, ВиВ Изоматик представи официално новия
си партньор - шведския производител на индустриални
табла и компоненти за тях ELDON. Специален гост на
презентацията беше Мугурел Танаса, регионален търговски мениджър в компанията.
В своето представяне той се спря на същността и
предимствата, които ELDON предоставя посредством
концепцията за цялостни решения, изцяло съобразени с
нуждите на клиента. Мугурел Танаса изтъкна още, че
шведската компания има практиката да подпомага дейността на своите дистрибутори, както и да съдейства
в крайния етап при проектирането и внедряването на
конкретни решения.
Събитието продължи с представяне на продуктовото портфолио на ELDON и основните му предимства –
подобрено окачване, лесно модулиране и гарантирана
безопасност чрез усъвършенстваната затваряща система на таблата. Регионалният мениджър разгледа и найактуалните продукти хигиенно изпълнение, характеризиращи се с конкурентно съотношение между цена и
качество. Г-н Танаса разкри още, че вече са реализирани
пилотни продажби в България. Друга новост, с която се
запознаха присъстващите, беше актуалната гама осветление за стоящите шкафове на компанията.

Акцент в представянето беше и услугата express
customization, която позволява поръчката на до 20 броя
табла по индивидуални клиентски параметри. Заявката
се осъществява онлайн, а решенията се доставят в
рамките на 5 дни.
„Уверени сме, че благодарение на тази презентация
поставяме основите на много добро и дългосрочно
сътрудничество в България“, заяви в заключение Мугурел
Танаса.

MachTech & InnoTech Expo 2019 показа
новости в роботизацията,
автоматизацията и 3D принтирането
О

т 15 до 18 април т. г. MachTech
& InnoTech Expo 2019 в четири изложбени зали на Интер Експо
Център, София, над 190 компании от
България, Турция, Италия, Германия,
Полша, Унгария, Румъния, Австрия, Чехия и Гърция представиха най-актуалните си продукти и технологии. На
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обща площ от над 10 000 кв. м те
представиха предложенията на повече от 400 световни марки. С колективни щандове се включиха компании от Австрия и Чехия, а акцент в
представянето им бяха смарт технологиите, иновативните машини и
инструментите за поддръжка. В рамките на изложението Тайванският
търговски център също организира
бизнес посещение, а интересът на
представителите на фирмите беше
насочен основно към машиностроенето.
Вниманието на посетителите
привлякоха различни модели колаборативни роботи и механични ръце,
предназначени за извършване на прецизни и монотонни дейности, които
са от първостепенна важност както в сектора на металообработката и машиностроенето, така и в
хранително-вкусовата промишле-

ност, медицината, фармацията и
прецизната електроника.
В рамките на изложението бяха
показани и различни 3D принтери,
специализирани в създаването на
фини детайли и приложими в образованието, изработването на бижута,
стоматологичната медицина и други сфери.
Организаторите отчитат повече от 5600 посетители, сред които
и ученици от Технологичното училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към
Техническия университет - София,
които наблюдаваха как работи софтуерът на големи машини, които
отливат фини детайли. Учениците
се запознаха и с приложението на
съвременните роботи за нуждите на
различни производства.
Следващото издание на международното изложение ще се проведе от
6 до 9 април 2020 г.
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интервю

Industry 4.0 ще е водеща
тема в тазгодишното
издание на EMO Hannover
Кристоф Милер,
директор Панаири във VDW,
пред сп. Инженеринг ревю
EMO Hannover 2017 беше посетен от близо 130 хиляди специалисти, а на тазгодишното издание се
очакват дори повече. Какво привлича този огромен брой професионалисти към специализираното изложение?

ЕМО привлича толкова много посетители, защото
представя целия свят на металообработката. Няма
друго подобно изложение, което да демонстрира толкова много и толкова нови индустриални разработки. Това
е причината форумът да е с такъв сериозен мащаб и да
събира всички експерти в бранша на едно място. Голям
интерес сред посетителите ни предизвиква и възможността в изложбения център в Хановер да се видят голям
брой машини в действие.
В същото време изложението е добре познато и като
иновационна платформа за най-новите тенденции и
технологии. По време на съпътстващите семинари и
форуми участниците придобиват визия за това какво
предстои да се случва в бъдеще. Ето защо ЕМО е толкова привлекателно събитие за международната публика.
EMO Hannover е световноизвестен именно като
място, на което могат да се видят най-новите
и интересни технологии в сектор металообработка. Какви вълнуващи иновации се очаква да
бъдат показани тази година?

Дигитализацията и Industry 4.0 безспорно са темите,
които днес вълнуват всички, защото обещават да трансформират производствените платформи и да създадат
нови възможности за повишаване на тяхната гъвкавост
и ефективност. Онези, които не претърпяват подобна
трансформация, са обречени да изчезнат от пазара.
Цялата металообработваща индустрия идва в Хановер,
защото всички са нетърпеливи да видят какво е бъдещето и какви ще са новите измерения на конкуренцията
между водещите компании.
В миналото издание на EMO новости демонстрираха повече от 2200 водещи в своя бранш компании от цял свят. Моля, разкажете повече за изложителите и за участниците в EMO Hannover 2019.

Както вече споменах, дигитализацията и Industry 4.0
променят целия производствен свят. Почти всеки изложител има нови идеи в тази сфера, разработва нови
решения за консолидиране данните от всички звена на
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технологичната верига. Все още не мога да ви разкажа
за конкретни новости, които ще бъдат представени,
защото има доста време до началото на форума, а изложителите пазят това в тайна. Но със сигурност ще
има много иновации от водещи компании, а Industry 4.0
и адитивното производство – технологии, които предстои да променят производството и индустрията като
цяло, ще са сред водещите теми.
Тази година Hannover Messe организира специални
събития, инициативи и зони в рамките на форума – като IoT in Production, The Industry 4.0 area,
Additive Manufacturing Circle и други. Какво найинтересно очаква посетителите по отношение
на съпътстващата програма?

Секциите с металообработващи машини и инструменти, които представляват ядрото на изложението,
до голяма степен ще останат непроменени. В новата
зона, посветена на Industry 4.0, ще видим много продукти, които са разработени специално по изискванията на
четвъртата индустриална революция, например решения за събиране на данни, киберсигурност и т. н.
Тази година поставяме сериозен фокус върху стартиращите компании, защото са креативни и разработват
технологии, които подпомагат случването на Industry
4.0 на практика. Ние подкрепяме тези млади компании,
като им предлагаме разумни цени за участие, а в замяна
те получават не само изложбен щанд, но и възможност
да се срещнат с потенциални инвеститори и да намерят възможности за съвместни проекти.
С оглед на това, че германският пазар е важен за
българската индустрия, бих искал да поканя и всички
български компании в бранша да посетят ЕМО в Хановер, за да се запознаят с бъдещето в сферата на металообработката.
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Опитът изисква все
по-голяма отдаденост
на мисията ни
Бальо Динев, управител на ДАВИД Холдинг,
пред сп. Инженеринг ревю
През май се навършват 25 години от създаването на ДАВИД
Холдинг. Кои са най-значимите
постижения в развитието на
компанията в навечерието на
юбилея?

25 години са четвърт век! ДАВИД
Холдинг е компания, чийто корени са
дълбоко враснали във високите технологии още от 90-те години на миналия век. Ние сме първата компания
в България, широко въвела редица
авангардни технологии. През 1996 г.
създадохме Архимед - първата в Източна Европа софтуерна система за
управление на бизнес процеси и документи. Ние създадохме първите цифрови радиостанции в България – БНР
- Радио Пловдив, Дарик радио и Радио
Фреш. ДАВИД Холдинг създаде и подкрепи компании, които днес са световни доставчици на решения за видео автоматизация - PLAYBOX, и CAD/
CAM решения за инженерна автоматизация и управление на жизнения
цикъл - SpaceCAD. ДАВИД Холдинг извървя трудния път до това да бъде
един от най-успешните доставчици
на ERP на българския пазар. Първи в
Централна и Източна Европа започнахме и реализирахме съвместно със
SIEMENS IoT платформа за управление
на електромеханични съоръжения.
Какво се промени и какво не в
идеите и мисията ви през четвъртвековния ви път?

Идеите и мисията ни са същите,
както и в началото - да създаваме
високотехнологични софтуерни продукти, системи и решения, способни
да дават ключови предимства на
нашите потребители. Променихме
се и самите ние, малко или много.
Опитът, който натрупахме и
продължаваме да трупаме, изисква
от нас все по-голяма отдаденост на
мисията ни, и оставя все по-малко
илюзии за лесни и бързи резултати.
Кои са моментите във фирмената ви история, с които най-
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много се гордеете? Каква е
формулата на успеха ви? Кое е
специфичното и най-важното
за екипа на фирмите от холдинга?

Моментите, с които се гордеем
в ДАВИД Холдинг, са свързани с приемането на някои на пръв поглед непосилни за малка компания предизвикателства - развитието на Архимед
за основните звена на държавната
администрация, разработката на
Enterprise софтуерни продукти и решения, развитието на софтуерни
продукти и решения за атомната
енергетика, участието в европроекти с партньори от Великобритания,
Франция, Белгия, Турция и т. н.
Формулата на успеха е проста търсене и приемане на предизвикателства, аналитичност, и много,
много усърдна работа!
Специфичното и важното за нас е
фокусът към доставка на стойност
за бизнеса на нашите потребители
- ние се стремим да правим процесите на нашите потребители по-прозрачни, повече подредени и по-ефективни.
Какви са спецификите на функциониране и защо е важен за вас
Центърът за професионално
обучение (ЦПО) ДАВИД?

Центърът за професионално обучение е постоянно действаща инициатива за работа с учениците от
Математическата гимназия в Казанлък и студентите от всички учебни заведения. По своята същност
ЦПО е „ускорител“ на интересите и
компетентностите на млади хора ученици и студенти, които имат
заложби и интереси към математиката, програмирането и технологиите.
Разкажете повече за новите
стъпки в развитието на компанията, в това число новото
IoT подразделение?

Новото IoT звено във фирмата бе

създадено в партньорство със
SIEMENS и ВАПТЕХ АД през 2017 г.
Всъщност IoT проектът създаде
първото по рода си звено за развитие на този тип решения в Централна и Източна Европа. Технологиите за IoT дават неподозирани досега възможности за интелигентно
управление на критични бизнес процеси в индустрията чрез непрекъснато наблюдение, анализ и проактивно управление на критични за
всяко съоръжение параметри. Наред
с това ДАВИД Холдинг инвестира
агресивно в развитието на dataFruit
- собствен високоинтелигентен контролер за управление на IoT приложения.
Какви са предизвикателствата
за бъдещето, които стоят
пред ДАВИД Холдинг?

Предизвикателствата са много и
различни. Може би най-важното и
отговорно е глобализацията на нашите решения при запазване на нашия
фокус към съществуващите потребители. ДАВИД Холдинг е била и ще
бъде отговорна към потребителите
си компания. Ето защо предизвикателството за глобализация на бизнеса е толкова голямо - трябва да
продължим да поливаме там, където
сме засадили, и едновременно с това
да започнем да търсим нови територии за нашите решения - както в
страните на ЕС, така и на изток от
нас.
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платена публикация

Уверен съм в доброто
бъдеще на бизнеса ни
на българския пазар
Кристиян Атанасовичи,
мениджър бизнес развитие, KGE GmbH
Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH (KGE)
динамично разширява бизнеса си в
Югоизточна Европа. Миналата година
официално открихте офис в Румъния, в
Букурещ. Как планирате да развивате
присъствието си в региона в бъдеще?
На първо място, планираме да се запознаем с енергийните норми на българския пазар, да изготвим стратегия за индустриалния сектор в съответствие с
енергийните потребности. Необходимо е също да открием местни партньори, с които да работим по проекти в сферата на когенерацията. Тази задача е деликатна, а решението й е възможно само в тясна връзка
с клиентите. Стартирането на проект изисква добро
познаване на клиентските нужди.

Кои са ключовите технологични
предимства на решенията ви и какви са
специфичните ползи за потребителите?
Кое прави офертата ви уникална?
Пълна техническа информация за продуктите ни може да бъде намерена на уебсайта на компанията www.kawazaki-gasturbine.de. Бих искал да наблегна на
факта, че произвеждаме и двата типа когенерационни
технологии - газови турбини и газови двигатели. Освен
класически системи за когенерация (с природен газ),
тестваме и инсталации с газови турбини, които могат да горят водород. Подхождаме с изключителна отговорност към екологичните проблеми.
Важна характеристика на решенията ни е, че не са
стандартни. Всички системи, които изграждаме, са индивидуално проектирани спрямо потребностите на
клиента и изискванията на обекта. Това ни позволява
да изпълняваме проекти в различни индустриални сектори. Сред приложенията, които са предизвикателство за нас, са, например, болници, рафинерии и туристически зони, както системи, работещи в солена среда в близост до морския бряг.
Заедно с партньорите си доставяме не просто оборудване, а техническо решение на клиента. Изграждането на една когенерационна инсталация обикновено
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започва с предварително проучване, изготвяне на индивидуален проект и цялостен концептуален дизайн.
Следва фактическото изпълнение на проекта и осигуряването на дългосрочна сервизна поддръжка.

За първи път тази година бяхте сред
изложителите на ЕЕ и ВЕИ в София. Какви
бяха най-интересните акценти за
посетителите, кои продукти привлякоха
вниманието им? Какви са впечатленията ви
от българския пазар?
Българският пазар е много интересен. Идвам от Румъния и ми прави впечатление, че и тук през годините
са следвани същите енергийни подходи, технологиите, индустрии и т. н. Въз основа на знанията и информацията
ми за България съм убеден, че ще открием своето място
на пазара тук. Той притежава сериозен потенциал, нали-
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"Изпълняваме всеки проект в тясна
връзка с клиента. Философията ни е да
сме на разположение дори след въвеждането в експлоатация."

це са норми за енергийна ефективност, страната ви е
член на Европейския съюз. Всичко това ми дава увереност
за доброто бъдеще на бизнеса ни в България.
Продуктите ни породиха голям интерес сред посетителите на изложенията, защото намират приложение в системи за централно отопление, в индустриални системи с необходимост от технологична пара или
топлина, в производството на електричество. Водородните ни газови турбини също привлякоха сериозно
внимание с потенциала си за бъдещо развитие като интелигентна технология в комунален мащаб.

Разкажете за най-интересните проекти на
KGE в Румъния и региона.
Актуалните ни дейности в Румъния са в сферата
на промишлеността и топлофикацията. Понастоящем
работим по три индустриални проекта. Най-сериозно
предизвикателство представлява изграждането на инсталация за тригенерация в химическа фабрика. Сложността идва от това, че се налага да симулираме работата на оборудването, за да го синхронизираме с индустриалните процеси на клиента. Персонализираме
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проекта спрямо особеностите на обекта. Заедно с партньорите си изграждаме изключително високотехнологично решение, проектирано в стриктно съответствие с потребителските нужди.
В региона, в който оперираме, имаме два проекта в
напреднала фаза на изпълнение. Единият е в козметично производствено предприятие, а другият - в сферата на електросъоръженията.
Изпълняваме всеки проект в тясна връзка с клиента. Осигуряваме цялата необходима информация и ноухау, за да постигнем висока цялостна енергийна ефективност и рентабилност. След реалното изграждане
на решението, оказваме съдействие на клиентите с
всички необходими услуги по поддръжката. Философията ни е да останем на разположение и след въвеждането на системата в експлоатация.

Как бихте оценили сътрудничеството с
партньорите си по изпълнението на тези
проекти?
Имаме добър опит в работата с партньорски компании. Фирмите, с които си сътрудничим, са квалифицирани специалисти, проявяват завидна гъвкавост при изграждането на различни решения и, не на последно място - отворени са към оптимално адаптиране спрямо
потребителските нужди. Имаме традиционни партньори, с които заедно усъвършенстваме решенията и услугите си през годините. Често след въвеждането в експлоатация откриваме детайли, които можем да подобрим с цел още по-голяма производителност на работа.
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интервю

Дигитализацията
на българската индустрия
върви трудно и хаотично
Владимир Филипов,
управител на NearSoft,
пред сп. Инженеринг ревю
Бихте ли очертали накратко технологичната
еволюция при MES (Manufacturing Execution Systems) и съвременните приложения на тези системи в индустриалния сектор?

Поради различни причини ранните MES системи си
спечелиха репутацията на скъпо и рисковано начинание,
което често не отговаря на първоначалните цели за
възвръщаемост на инвестициите. Въпреки това, производствените компании все повече осъзнаваха, че не
могат да продължат да работят с частична поддръжка
и минимална отчетност там, където се генерира печалбата – в производството. Разнообразието на възможни
решения, предлагани от доставчиците на системи за
управление (Siemens, ABB, SAP, Microsoft и др.), и свързаните с тях инвестиции, доведоха до необходимостта
от разработване на общи стандарти.
Като MES Product Manager в централата на ABB имах
възможността да участвам в разработването на тези
международни стандарти. През 2000 г. беше публикувана първата от петте части на стандарта ANSI/ISA 95, върху който е базиран IEC 62264:2003, а оттам - и
БДС EN 62264-1:2008 – Интегриране на система за управление на предприятие.
Последната част БДС EN 62264-5:2017 е от 2017 г.
В тези стандарти терминът Оперативно управление
на производството (MOM) е изложен посредством подробно дефиниране на дейностите и бизнес процесите в
следните области: Производство, Качество, Поддръжка
и Складово стопанство. От 2018 г. тези стандарти са
неразделна част от Reference Architectural Model for Industry 4.0 (RAMI 4.0). Те очертаха ясно функционалните граници между ERP, MOM/MES и системите за автоматизация (CNC, SCADA, PLC), или т. нар. информационни (IT) и
оперативни (ОТ) технологии.
Какви са предимствата на решенията за оперативно управление на производството, които
предлагате?

Навлизането на стандарти като IEC 62264, Ethernet,
Open Platform Communications (OPC), Business To Manufacturing Markup Language (B2MML), даде възможност на помалки, независими разработчици на софтуер да навлязат на пазара на MOM/MES решения. Създадох NearSoft
с целта да разработим софтуерна платформа, която
улеснява дигитализацията на производствените дейности и тези, свързани с поддръжка и ремонти.
Това е платформа от ново поколение, изцяло разработена според RAMI 4.0, която замества традиционните
системи за планиране в реално време, управление на
изпълнението на задачи по работни места, събиране и
анализ на производствена информация, KPI и т.н. Нашата платформа МОМ4 е включена за пореден път в авто-
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ритетното глобално проучване MES Product Survey на
CGI като единствен производител от Централна и Източна Европа и получи наградата IoT Adventure Forum
2018 в категорията Бизнес.
МОМ4 е разработена на основата на Content Management System (CMS) за Intranet, което позволява лесна конфигурация и показване на екраните на всякакъв вид устройство с браузер - РС, таблет, телефон и т.н. МОМ4 е
напълно конфигурируема и дава възможности за постоянно развитие и подобрение.
По Ваше мнение, как протича процесът на дигитализация на българската индустрия?

Процесът на дигитализация на българската индустрия върви трудно и хаотично. Липсата на държавна политика в областта на Индустрия 4.0 и на големи български интернационални компании, които да създадат знание и опит във въвеждане на модерните философии за
управление, е между основните проблеми. Дигитализацията не трябва да е самоцел, а средство за практическо прилагане на инициативи за постигане на добри производствени практики (GMP) и ефикасно производство
(Lean Six Sigma, JIT, Kanban и т. н.).
За съжаление, липсата на опит и непознаването на
модерните стандарти в университетите, консултантските и софтуерни фирми, води до грешни очаквания сред
производителите, че въвеждането на ERP ще реши всички техни проблеми, свързани с дигитализация в предприятието.
В същото време забелязвам нарастващ интерес към
MOM/MES решения, обоснован от неуспешни опити на
ERP доставчици да решат проблеми, свързани с оперативното управление на производството. За съжаление, наблюдавам и засилваща се тенденция за представяне на
морално остарели или откровено фалшиви MOM/MES
решения от некоректни доставчици, нямащи нищо общо
със съществуващите стандарти. Най-важният критерий
при избор на доставчик са познаването на приложимите
стандарти, опитът във внедряване на подобни комплексни проекти и способността да помогне на клиентите в
приспособяване на техните бизнес процеси към новите
изисквания за свързаност на Индустрия 4.0.
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Тенденции в
MOM/MES решенията
С

превръщането на Industry 4.0
от визионерска концепция в нов производствен стандарт тенденциите
на развитие при MES (Manufacturing
Execution Systems) решенията за оперативно управление на производството (Manufacturing Operation
Management, MOM) все по-отчетливо се определят от технологии като
Internet of Things (IoT), облачните изчисления и средствата за анализ на
големи информационни масиви (big
data analytics). MES/MOM платформите еволюират благодарение на почти неизчерпаемия поток данни от
и за производствените системи,
задавайки нови критерии за добавена стойност, оперативна ефективност и контрол на качеството. Все
повече индустриални компании са
склонни да инвестират в софтуерни
решения за производствено управление от ново поколение, които предлагат по-висока степен на прозрач-
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ност и проследимост при бизнес
процесите в комбинация с богат инструментариум за обезпечаване на
навременното и адекватно вземане
на решения.

Технологично развитие
на сегмента
Т. нар. производствени изпълнителни системи (MES) служат за управление, мониторинг и синхронизация при изпълнението на физически
процеси в реално време, свързани с
трансформирането на изходни суровини в заготовки или завършени изделия и продукти. Те координират
извършването на работните задачи
в определен ред спрямо производствените графици и системите за
управление на ниво предприятие.
MES приложенията осигуряват и
обратна връзка за технологичните
процеси, като същевременно улесняват проследимостта на ниво компонент или материал и осъществяват
интеграция с архивните данни за

историята на изпълнение на процесите в хода на производствените
цикли.
Оперативният мениджмънт на
производството (MOM) представлява методология за цялостно управление на един производствен процес
с цел оптимизиране на ефективността. На пазара са достъпни различни типове софтуерни MOM платформи за производствен мениджмънт,
анализ на производителността, качествен контрол и съвместимост,
както и такива с функции на човекомашинен интерфейс (HMI).
По актуални данни от края на 2018
г. на глобалната агенция за пазарни
проучвания Aberdeen Research, над 55%
от запитаните международни производствени компании споделят, че в
практиката им се налага да се справят с твърде много проблеми, влошаващи оперативната ефективност.
Като такива анкетираните посочват загубите на материали и ресурси, производствените закъснения и

21

бизнес

нежелани престои, бракуваните
партиди, необходимостта от преработка на дефектни изделия и др. 45%
от респондентите твърдят, че оперативните им разходи са прекалено
високи, а 64% са поставени под постоянен натиск да намаляват общите разходи за производство. Като
допълнителен, усложняващ ситуацията фактор - производителите отчитат необходимостта от адекватно
вземане на критични решения в реално време при производствените операции или т. нар. кратък времеви прозорец за вземане на решение.
Според допитването на Aberdeen
Research, най-популярното решение
за подобряване на ефективността,
проследимостта, видимостта и качествения контрол на производствените операции, са MES решенията
или техните еволюционни наследници в технологичен аспект - цялостните платформи за оперативен мениджмънт на производството. Големите интернационални компании
декларират с около 50% по-засилен
интерес да инвестират в MES в
сравнение с малките локални предприятия и 76% по-голяма готовност
да внедрят MOM системи в производствата си. Склонността си да
закупят такива платформи респондентите обосновават с нараства-

22

щите изисквания на глобалната индустрия в отговор на концепцията
Industry 4.0.
По данни на Aberdeen Research,
самият пазар на MES/MOM решения
се изменя вследствие на тази повсеместна тенденция, като се наблюдава отчетлива еволюция на ниво архитектура от традиционната пирамида на автоматизацията към погъвкави интегрирани (embedded) системи със сервизно ориентирана
архитектура
(service-oriented
architecture) и възможности за самообучение.
Сред базовите характеристики на
решенията за оперативен мениджмънт на производството от
ново поколение са стандартно-базираната интеграция с ERP системите
за ресурсно планиране и традиционните средства за индустриална автоматизация, както и подобрената
им архитектура, базирана на конфигурируема и разширяема платформа.
Други предимства на съвременните
MOM решения са: стандартизираният модел на управление на производствените данни; инструментите за
моделиране, визуализиране, оптимизиране, обновяване и хармонизиране на
бизнес процесите в глобален план;
възможностите за събитиен мениджмънт, които позволяват събира-

не, съхранение, анализ да данни и отговор в реално време на различни
производствени събития; както и
използването на един и същи софтуерен продукт за управление на производството, поддръжката, качествения контрол и инвентаризацията.

Надграждане на MES
архитектурата
MES са компютърни системи, които осигуряват цялата необходима
информация за вземане на навременни и адекватни решения във връзка
с оптимизиране ефективността на
производството. MES платформите функционират в реално време и
осигуряват управление на множество аспекти на производствените
процеси, включително конфигуриране, персонал, машини и оборудване,
поддръжка и обслужване. Те обхващат различни функционални области, например управление на продукта в рамките на целия му жизнен
цикъл, ресурсно планиране и графици, задаване и изпълнение на поръчки,
анализ на производителността и
реакции при престои и критични
събития. В резултат MES събират
големи масиви от данни за производствените процеси, позволявайки
прогнозно моделиране на различни
сценарии. Това е особено важно в
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редица индустрии, подлежащи на
строга нормативна регулация по
отношение на качеството и безопасността, например хранителновкусовата, бутилиращата, фармацевтичната, козметичната и химическата промишленост, където прецизното проследяване и документиране е законово регламентирано.
Във функционален аспект MES решенията се явяват междинно звено
между ERP системите за ресурсно
планиране и SCADA платформите,
макар в практиката тези граници
често да се размиват. В помощ на
внедряването и експлоатацията им
в световен мащаб са създадени различни индустриални организации като
MESA International. Все по-често функционалният обхват на MES бива припокриван и надграждан от цялостните MOM платформи за оперативен
мениджмънт на производството,
отчитат експертите в областта.

Развитие на MOM
методологията
Съвременните MOM платформи
съчетават инструменти за управле-
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ние на производството, анализ на
ефективността и производителността, контрол на качеството и съвместимостта и човеко-машинен интерфейс. Те осигуряват детайлна и ясна
визуализация на изчерпателни данни
(в реално време и хронологично) за
процесите, оборудването, служителите, материалната база, поръчките,
доставките и т. н. Възможна е гъвкава организация на платформата за
управление както на ниво машина или
производствена линия, така и на ниво
фабрика и дори предприятие с широка глобална мрежа от подразделения
и бизнес единици.
Методологията за цялостен оперативен мениджмънт на производството непрекъснато се развива под
давление на последните технологични тенденции в индустрията, запълвайки липсващите звена във функционален план между останалите типове системни архитектури за производствено управление. Модерните
MOM решения осигуряват безпроблемна системна интеграция, улесняват комуникацията и работните
взаимодействия между персонала,

между служителите и оборудването
и между отделните елементи на
производствената техника. Тези
платформи гарантират и висока
степен на сигурност за производствената система, обособявайки
роли, отговорности и нива на
достъп до контролни функции и критична информация, сливайки се с корпоративните IT системи за сигурност.
Други важни характеристики на
съвременните MOM решения са: унифицирани модели за управление на
активите и производството в споделена база данни; единна база за
архивиране и хронологично проследяване на всички елементи от производствената мрежа; подобрени
възможности за визуализация и дори
мобилна функционалност. Модерните MOM системи поддържат широк
набор от графични потребителски
интерфейси, уеб-базирани и мобилни приложения, които позволяват изключителна гъвкавост при достъпа
и управлението на платформата от
стационарни и мобилни устройства.
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Коеволюция и
конвергенция
Абревиатурата MES се появява в
средата на 80-те години на миналия
век, а малко по-късно в практиката
навлиза и акронимът MOM, описвайки по-обширна функционалност на
системите за управление на производството, архитектурно базирана
на международния стандарт за индустриална автоматизация ISA-95.
Макар до голяма степен полето на
действие на двата типа платформи
да съвпада, освен върху различните
аспекти на производството MOM
решенията допълнително акцентират върху контрола на качеството,
поддръжката и инвентаризацията.
Според някои специалисти основната разлика между MES и МОМ, ако
трябва да се посочи такава, е в това,
че MES предполага система – инструмент, софтуерна програма, която
фактически изпълнява функции за
MOM – оперативно управление на
производството. Взаимовръзката
между двата термина е наситена с
богата доза интерпретация, на места те се използват в почти синонимен смисъл, а на други – като базов
продукт и неговата по-широкообхватна и технологично развита версия. Основно предимство на MOM
платформите, по мнения на експерти, е възможността за по-гъвкаво
адаптиране към динамично променящите се бизнес потребности в комбинация с разширена функционалност.
В наши дни сегментът MES/MOM
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продължава технологично да се обогатява с възможности за по-детайлно персонализиране и по-гъвкава адаптивност към промени в търсенето
и предлагането. По-стриктните продуктови спецификации, нарастващият икономически натиск върху индустрията и все по-строгите регламенти за безопасност, качество и
сигурност налагат възприемането
на нови стандарти за киберсигурност, отразяване на националните и
глобални екологични политики, както
и задаване на актуални норми за енергийна, ресурсна и производствена
ефективност при проектирането на
технологии за MES/МОМ.

Тенденции на пазара на
MES решения
MES решенията са изправени пред
предизвикателството непрекъснато
да се развиват и приспособяват към
актуалните тенденции за интелигентно производство. Наред с това,
ролята им става по-съществена от
всякога, отчитат експертите. Дигитализираните производствени системи в смарт фабриките са базирани на данни. Обработката на големи
информационни масиви води до създаване на нова бизнес стойност, състояща се в подобрено управление на
активите, улеснена инвентаризация
и по-систематично проследяване, координиране и мониторинг на процесите, материалите и компонентите.
Еволюцията на MES платформите
в контекста на Industry 4.0 изисква

възприемане на концепции и технологии като облачните изчисления, Big
Data, Internet of Things и индустриалния IoT. Модерните интелигентни
машини, новите форми на адитивно
производство, следващото поколение
роботи и коботи, внедрявани в предприятията, свързаните устройства,
смарт сензорите, изкуственият интелект, кибер-физичните системи и
ориентираният към данни подход на
Индустрия 4.0 коренно трансформират производствените практики в
глобален мащаб. Налагат се нови форми на взаимодействие, обмен, колаборация и координация между информацията, технологиите, хората, машините, екосистемите, индустриалните процеси и знанието. Ето защо,
логично, MES платформите стават
все по-свързани и интелигентни.
Според актуален доклад на
Transparency Market Research (TMR),
включващ задълбочено проучване на
тенденциите при MES и прогнози за
развитие на сегмента в периода
2017-2025 г., пазарът на MES решения ще нарасне до над 18 млн. щатски долара през 2025 г. с комбиниран
годишен темп на растеж от 11,2%.
Като основни двигатели на този
ръст маркетолозите посочват подобряването на икономическите условия в глобален мащаб и натискът
върху производствените индустрии
непрекъснато да увеличават ефективността на технологичните и
бизнес процеси. Вследствие се увеличава търсенето на средства за автоматизация, насочени към по-висока
ефективност и качество на продукцията.
Пазарните анализатори очакват в
прогнозния период пазарът на MES
решения значително да нарасне в
отговор на потребностите от ефикасно изпълнение на комплексни производствени процеси и затягането на
регулаторните изисквания в редица
ключови за глобалната икономика
индустрии. Сред водещите клиентски отрасли са хранително-вкусовата
и фармацевтичната промишленост,
сочат данните на Transparency Market
Research. Други процесни отрасли с
нарастващо търсене на MES системи са нефтената и газовата индустрия, хартиено-целулозната промишленост, енергетиката, управлението
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бизнес
на питейни и отпадъчни води и т. н. Продукти и услуги в
сферата на MES стават все по-търсени и в: автомобилната, космическата и отбранителната индустрия, електрониката, производството на електроуреди и медицински изделия, металообработката, машиностроенето,
минната промишленост и т. н. Стремежът към дигитализиране на производствата и въвеждане на безхартиена
администрация на бизнес процесите в страни като Китай, Индия и Бразилия дава допълнителен тласък на глобалния пазар на MES решения.
Сред водещите тенденции в сегмента в технологичен аспект са облак-базираните MES платформи, все потърсени в дискретните индустрии. Използването на
MES системи по бизнес модела „аs-a-service“ (като услуга)
е логичната следваща стъпка в еволюцията на технологиите за автоматизация в процесните индустрии, смятат експертите. Популярна тенденция е и интеграцията между MES и ERP платформите и PLM системите за
управление на жизнения цикъл на продуктите (product
lifecycle management). Нарастват приложенията на универсално съвместими MES решения с отворен код, които осигуряват алтернатива на скъпата разработка на
вътрешни/ собствени софтуерни продукти за мениджмънт на производството от самото предприятие.
Все по-масово MES включват и инструменти за IoT, IIoT
и облачна свързаност, мобилност и анализ на големи
обеми данни в реално време.

Пазарно развитие при MOМ
платформите

и услуги се очаква да нараства с комбиниран годишен
темп на растеж от 9,6% до края на прогнозния период и
да надхвърли 15,5 млн. щатски долара. Основна причина
за този ръст са нарастващите изисквания към качеството и съвместимостта на продуктите в национален и
глобален план, отчитат експертите.
В този сегмент също се наблюдава все по-голямо
търсене на облачни МОМ решения, като експертите
прогнозират до 2026 г. делът на такива системи да
стане по-голям от този на конвенционалните МОМ платформи. Най-търсени остават специализираните инструменти за процесно управление и инвентарен мениджмънт. Постепенно се увеличават внедряванията на
продукти и услуги за оперативен мениджмънт на производство в малки и средни предприятия, сочат още данните на Transparency Market Research. До края на прогнозния период тази тенденция ще се запази, прогнозират
специалистите от TMR. В големите производствени
компании също се забелязва стабилен ръст на МОМ внедряванията поради все по-масовото възприемане на дигитални технологии и нарастващата потребност от
обработка на големи масиви данни.
През 2018 г. най-много приходи от продажби MOM
платформи са регистрирани във фармацевтичната индустрия и в областта на здравеопазването. Другите водещи клиентски индустрии са автомобилната, химическата, хранително-вкусовата и бутилиращата. Водещи региони с потенциал за пазарен ръст пък са Северна Америка, Европа и Азиатско-тихоокеанският регион.

Съвременните MOM платформи комбинират комплексни системи за архивиране на оперативни данни и бази
данни с възможности за обработка и анализ в реално
време, инструменти за управление на партиди и материални активи, контрол на качеството, планиране и
съставяне на производствени графици, offsite автоматизация и т. н.
Предизвикателствата във връзка с дигитализирането на индустрията налага възприемането на нови технологии в методологията за цялостен оперативен мениджмънт на производството, ориентирани към бързина, гъвкавост, ефективност при изпълнение на процесите, работата с бази данни и колаборацията. Новите
технологични подходи позволяват по-добра видимост,
съдействат за намаляване броя и времетраенето на
нежеланите производствени прекъсвания и престои, както и за оптимизирана процедура по вземане на решения
в реално време.
Друго актуално проучване на Transparency Market
Research, посветено на водещите и прогнозни тенденции в сегмента софтуерни решения за оперативен мениджмънт на производството за периода 2018-2026 г.,
определя MOM решенията като иновация, подпомагаща
производствените компании да подобрят ефективността, приходите и конкурентоспособността си. Пазарните анализатори дефинират MOM платформите като
подобрена версия на MES, която осигурява широк спектър
от допълнителни функционални инструменти.
По данни от изследването, пазарът на MOM софтуер
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Нови интегрални
DC/DC конвертори
П

Стефан Куцаров

опулярният термин DC/DC конвертор (DC/DC Converter, DC to DC
Converter) реално означава преобразувател на едно постоянно напрежение
в друго, но тъй като все по-често
изходното напрежение е стабилизирано, той започва да замества класическия ключов стабилизатор
(Switching Regulator). Най-често
продължават да се използват конверторите с едно изходно напрежение,
но нарастващата сложност на електронните устройства и необходимостта във все повече случаи от
различни захранващи напрежения на
блоковете им увеличава броя на конверторите с две или повече напрежения. И при тях постоянен стремеж
е намаляването на размерите, в резултат на което вече се предлагат
модули не по-големи от интегрални
схеми, примери за каквито са дадени
в статията. За тях производителите ползват различни наименования,
например µModule Regulator и
MicroDC/DC Converter. В статията са
отразени появили се на пазара модели след 01.01.2016 г. и главно такива от последните две години.

Понижаващи конвертори
Този тип (Buck Converter, StepDown Converter) са без галванично
разделяне на изхода от входа, изходното им напрежение VOUT е по-малко
от входното VIN и продължават да
са с най-голям относителен дял. Част
от новите прибори са с класическата структура с един мощен NMOS
транзистор между входа и изхода, но
нараства делът на синхронните понижаващи конвертори, същността
на чиято съвременна структура с
основните й външни елементи е показана на фиг. 1.
Разрешаващият вход EN съществува само в част конверторите
и предназначението му е да фиксира
чрез REN1 и REN2 минимално необходимото VIN за нормална работа. Освен към VIN делителят може да се
свързва и към друг източник на постоянно напрежение. Двата мощни
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Фиг. 1

транзистора TN и TP трябва да имат
малки съпротивления на канала (съответно RNMOS и RPMOS) за да се намали
разсейваната мощност върху конвертора и стойностите им често
са сред основните параметри, като
обикновено RNMOS <RPMOS. Необходимите за работата им импулси типично са с широчинноимпулсна модулация (PWM) и по-рядко с честотноимпулсна модулация (PFM) и се осигуряват от осцилатора OSC и драйвера DR. Показаното задаване на честотата им fo чрез външен резистор
е само в част от конверторите, а в
останалите тя е фиксирана.
Продължава да расте броят на моделите с нейни стойности от мегахерцовия обхват (засега до около 5 MHz),
което води до по-малка индуктивност на бобината L. Извод SYNC
може да се ползва като изход за честотата fo или като вход за синхронизирането й с външен източник.
Чрез RFB1 и RFB2 се установява желаното VOUT като в част от конверторите RFB2 е вграден.
Съществуват и серии конвертори, в които към модела със задаване
на VOUT е прибавен набор от конвертори с вградени резистори за фиксирано напрежение. На извод PG има
високо логическо ниво в нормален
работен режим, а при смущения се
получава лог. 0. Основното предназначение на блока SS (Soft Start) е плавното нарастване на VOUT при включ-

ване на конвертора и съответно
избягване на нежелан негов отскок,
като скоростта на нарастването се
задава чрез C SS. В опростената
структура на фиг. 1 не е отразен
наличният в част от конверторите
блок за автоматичното им включване (Power-On Reset, POR) при VIN над
определена стойност и изключване
при друго по-малко напрежение. В
техническата документация обикновено се дават препоръчваните капацитети на CIN и C OUT.
Една от характерните особености на съвременните понижаващи
конвертори е наличието на все повече модели със стойности на максималния изходен ток IOUTmax над 10
А. Все пак, при необходимост от
значително по-големи токове, се запазва актуалността на паралелното
свързване на няколко конвертора към
един товар. Друга особеност са все
по-близката до 100% максимална
стойност на ефективността
(Efficiency), определяна от израза
η=100VOUTIOUT /(VINIIN). Поради същественото влияние на IOUT и VIN върху
стойността й обикновено в каталозите има графики η(IOUT) - примерът
на фиг. 2 е за конвертора на ред 3 в
табл. 1, от който се вижда логичното й намаляване с увеличаване на разликата VIN–VOUT и понижаване на IOUT.
За практическото запазване на голяма η при малки IOUT в някои конвертори се осъществява преминаване
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от режима с PWM в
Pulse Energy Mode
(PEM), при който изходните импулси на DR са
с много малка продължителност и в определен обхват на V OUT
това може да доведе
до неколкократно увеличаване на η. Подобен
ефект в някои конвертори се постига чрез
преминаване от PWM
Фиг.2. Ефективност на понижав честотно-импулсна
ващ стабилизатор.
модулация (PFM), обикновено означавано
като Light Load Efficiency (LLE). Освен това част от производителите прибавят към графиките η(IOUT) зависимостта на разсейваната мощност от IOUT - пример e ИС
на ред 4. Сред основните параметри на конверторите
са и следните.
l Максималната разлика ∆V OUT на реалното VOUT от
стойността му в каталога, която е в сила за произволни VIN, VOUT и околна температура.
l Стабилизацията по вход (Line Regulation) LNR, представляваща относителната промяна 100(∆VOUT/VOUT) на VOUT
при изменение на VIN с 1V с мерна единица %/V.
l Стабилизацията по изход (Load Regulation) LDR със
същия израз, но в % при промяна на IOUT в определени граници, обикновено от 0 до IOUTmax.
l Входното напрежение VIN(UVLO), при което конверторът
престава да работи (UnderVoltage LockOut).
За сигурното действие на конверторите обикновено
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те съдържат част или всички от следните защити.
l От голямо VIN (Input Overvoltage Protection) OVP - при
определена негова стойност се нулира VOUT, а нормалната работа се възстановява при намаляването му до помалка стойност.
l Максималнотокова защита (Overcurrent Protection) OCP
- нулиране на VOUT при увеличаване на IOUT с няколко десетки процента до 2 пъти над IOUTmax.
l Температурната защита (Overtemperature Protection)
OTP няма специфични особености в сравнение със защитите на други електронни схеми.
l Защита от късо съединение (Output Short-Circuit
Protection) OSCP - тя нулира VOUT и след премахване на
"късото" се задейства блокът SS.
При използването на конвертори в интегрално и
модулно изпълнение трябва да се има предвид, че в документацията обикновено се дават подробности за изчисляване на външните им елементи и препоръки за изготвяне на печатните платки, придружени с практически
техни реализации.
Основните приложения на понижаващите конвертори са в комуникационни и компютърни прибори, индустриални съоръжения, медицински уреди, автомобили, системи за разпределено захранване и т. н. Конверторите
с IOUT до няколко стотици mA са предназначени за сензори, устройства с батерийно захранване и др., а дори и за
замяна на линейни стабилизатори.
В табл. 1 са дадени основните параметри на понижаващи конвертори, като трябва да се има предвид и наличието в документацията на осцилограми (напр. на VOUT
и входния ток), изясняващи реакцията на схемите при
различни изменения на условията на работа. С IC и М в
колона 2 е отбелязано дали моделът е ИС или модул, Syn
показва, че той е синхронен и 1Т че е с един транзистор
между входа и изхода. Колона 4 подчертава тенденцията за увеличаване на дела на конверторите с малки VOUT
и на подходящите за прибори с едноклетъчен литиев
акумулатор. Пример е даденият на ред 2, който консумира в работен режим 95 µA.
Специфична особеност на повечето конвертори (редове 1, 6-12 и 14) е вграденият линеен стабилизатор за
захранване на част от блоковете, осигуряване на желаните им параметри и намаляване на постояннотоковата консумация. Конверторът на ред 4 е с патентованата Silent Switcher Technology, позволяваща едновременно
работа с големи fо и намаляване на обусловените от
принципа на действие на DC/DC конверторите електромагнитни смущения. Стойността на VIN на конвертора на ред 6 е основание за наименованието му високоволтов, към което се прибавя програмирането на UVLO
и прагът на задействане на вход EN. Характерен пример
за модул с много малки размери е даденият на ред 7.
Конверторът на ред 8 се предлага в две разновидности
- за захранване на маломощни товари (HiperLight Load) и
на такива с резки промени на консумирания ток
(HiperSpeed Control).
Сред конверторите с най-голяма ηmax е този на ред 9,
а особеност на конвертора на ред 10 е възможността
му чрез добавяне на външен полеви транзистор да работи като понижаващо-повишаващ (дадените в табл. 1
параметри са само за действието като понижаващ). Основното му предназначение е за ползване в автомобили
(например за арматурното табло и информационната
система), като отговаря на изискванията на AEC-Q100.
С впечатляващо малки размери е и ИС на ред 11 за сметка на неголемите VOUT (3 модела, всеки с 4 стойности,
задавани чрез логическите нива на два входа) и IOUTmax,
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Таблица 1. Понижаващи конвертори
RNMOS/RPMOS,m ;
(VIN,UVLO,V) [защити]

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm)

750; (95) [0.074%/V]; {0.5%}

145/90; (4.1)
[OCP;OTP;OSCP]

TA=-40 +85 (3x3x0.8)

2.7-5.5; (0.58-3.35) [1]

4000; (96) [0.1%/V]; {0.02%/mA}

250/250 [OTP]

TA=-40 +85 (1.2x0.85x0.4)

Analog Devices
Analog Devices
Infineon

3.1-20; (0.6-5.5) [15]; {±1.5max}
2.25-5.5; (0.5-VIN) [10]; {±1}
4.75-45; (5) [0.5]; {±2}

400-3000; (96) [0.04%/V]; {0.5%}
500-5000; (92) [0.002%/V]
1100-2400; (84)

TA=-40 +125 (6.25x6.25x5)
TA=-40 +125 (3x3x0.94)
TA=-40 +125 (4.9x3.9)

Maxim Integrated

4.5-76; (0.8-0.9VIN) [1]; {±1.5}

200-600; (92)

Maxim Integrated

4-42; (0.9-5.5) [0.1]; {±1.75}

100-900; (88) [0.1mV/V] {0.3mV/mA}

Microchip

4.6-45; (0.8-24) [4]; {±1}

200-680; (94} {2%}

(2.6) [OVP;OCP;OTP]
4.5/16; (2.1) [OVP;OSCP]
(3.75) [OTP]
275/900; (4.2)
[OCP;OTP;OSCP]
(1.25) [OCP;OTP]
37/20; (4.2)
[OCP;OTP;OSCP]

4.5-65 [10]

100-1000 (98.5) [0.018%max]
{0.05%max}

(3.8) (OVP;OCP;OTP;OSCP)

TA=-40 +125 (6x6x0.75)

Модел (тип) [година]

Производител

VIN,V; (VOUT,V) [IOUTmax,A]
{ VOUT,%}

Alpha&Omega
Semiconductor

4.5-18; (0.6min) [2]

ams AG

3
4
5

AOZ6662DI-01 (IC/Syn);
[2019]
AS1382A-BWLT-AD
(IC/Syn);[2016]
LTM4638 (M/Syn); [2018]
LTC3310S (IC/Syn); [2018]
IFX90121ELV50 (IC/1T); [2018]

6

MAX17761 (IC/Syn); [2018]

№

1
2

7 MAXM17532 (M/Syn); [2018]
8
9

MIC28513 (IC/Syn); [2016]

FAN65008B (IC/Syn); [2018] ON Semiconductor

BD8P250MUF-C (IC/Syn);
Rohm
3.5-36; (5) [2]
[2018]
11 ST1PS01 (IC/Syn); [2018] ST Microelectronics 1.8-5.5; (1.8-3.3) [0.4]; {+1.5}
12 LMR36015 (IC/Syn); [2018] Texas Instruments 4.2-60; (3.3/5) [1.5]; {+2.5/-1.5}
13 PI3311-x1-LGIZ (IC/Syn); [2018]
Vicor
8-36; (1) [15]

10

14

SiC466 (IC/Syn); [2018]

Vishay Siliconix

тъй като основното й предназначение е за електроника в облеклото,
"умни" часовници и маломощни
Bluetooth (BLE) прибори. Патентованият HotRod Package на конвертора
на ред 12 осигурява голяма ηmax и
малки пулсации на VOUT благодарение
на намалената паразитна индуктивност на изводите. Моделът на ред
13 е част от серия от 30 ИС с VIN до
60V и IOUT до 22 А, ползваща ZeroVoltage Switching (ZVS) топология и
осигуряваща големи ηmax. В серията
е ползвана входна UVLO и сравнително рядко срещаната също входна
Overvoltage Lock Out (OVLO).
За понижаващи стабилизатори с
галванично разделяне на изхода от
входа е предназначен конверторът
NCP1032 на ON Semiconductor, препоръчван основно за захранване на
прибори от 24- и 48-волтови комуникационни мрежи, например Power
Over Ethernet (POE).

Повишаващи конвертори
Наименованието им и английските термини Boost DC/DC Converter и
Step-Up DC/DC Converter показват
осигуряването на VOUT >VIN . Стремежът за създаване на работещи с
малки захранващи напрежения електронни схеми е причината за по-малкия относителен дял на повишаващите конвертори спрямо понижаващите. От друга страна, все по-масовото ползване през последните години
на преносими прибори, захранвани от
акумулатори и галванични елементи
с малки напрежения, определя важността на повишаващите конвертори с малки VIN. В зависимост от неговата минимална стойност те
могат да работят с алкални и Li-Mn
галванични елементи, с Li-Ion и с

30

4.5-60; (0.8-0.92VIN) [10]; {1}

fo,kHz; (

max,%)

[LNR]; {LDR}

TA=-40 +125 (3x3x0.75)
TA=-40 +125 (3x2.6x1.5)
TA=-40 +125 (4x3x0.85)

110;110;(2.4)
TJ=-40 +125 (4x4x1)
[OVP;OCP;OTP;OSCP]
2000max;(96)
380/140 (1.57)
TA=-40 +85 (1.44x1.14x0.35)
1000;(94)
225/150 (3) [OCP;OTP;OSCP] TJ=-40 +150 (3x2x0.8)
500; (98) [0.036%/V]; {0.0069%/A}
(7.6) [OVP;OTP]
TJ=-40 +125 (14x10x2.6)
100-2000; (98) [0.0028%/V];
15/7 (4)
TJ=-40 +150 (5x5x0.75)
{0.025%/A}
[OVP;OCP;OTP;OSCP}
2200

NiMH акумулатори с една клетка,
което обикновено е указано в документацията им.
Типични приложения на конверторите са в прибори за безжични комуникации (напр. Zigbee), за радиочестотна идентификация (RFID), безжични сензори, медицински уреди, при
ползване на суперкондензатори като
източник на VIN, и др. Сред приложенията на „класическите“ повишаващи конвертори (с VOUT над десетина
V) са индустриални прибори, автомобили, комуникационни съоръжения,
драйвери за електродвигатели и
мощни високочестотни усилватели.
Принципът на действие на основния тип повишаващи конвертори е
изяснен на фиг. 3. При затворен S1
от VIN протича ток през L и натрупва енергия. Когато S1 се отвори, се
сменя полярността на напрежението върху нея и затварянето на S2
позволява прехвърлянето й в изхода.
Повишаването на напрежението се
оценява чрез VOUT/VIN, известно като
Boost Factor, увеличаването на чиято
стойност изисква по-малко омично
съпротивление DCR на бобината.
Реално получаваните стойности на
VOUT са до около 7VIN, каквито са
осигуряваните от конверторите в
табл. 2. В означените в нейната
колона 2 с 1Т ключът S2 не е MOS
транзистор, а диод на Шотки, докато останалите с означение Syn ползват два MOS транзистора. Тъй
като напрежението върху отворения
S1 е равно на VOUT, в някои каталози
последното не се дава като параметър и се замества с максимално
допустимото върху ключа. Освен
това поради протичането на изходния ток през бобината стойността
му IOUTmax зависи от нейния максима-

Фиг. 3.

лен ток ILIM. Затова някои производители го дават като допълнителен
параметър заедно с израз в каталозите за определяне на IOUTmax, докато други ползват за параметър класическия IOUTmax.
Конверторът на ред 1 в табл. 2
се свързва по по-сложна схема от
тази на фиг. 3 и това прави възможно с него да се реализират още повишаващо-понижаващи и инвертиращи
конвертори. Даденият на ред 2 ползва честотно-импулсна модулация
(PFM) и започва работа при минимално VIN от 0,88 V, но запазва действието си до 0,4 V, а неговото VOUT се
задава с един външен резистор. В
документацията на конвертора на
ред 3 са дадени много практически
схеми на стабилизатори с него и
конкретни външни елементи. За VIN
от Li-Ion акумулатори с една клетка
е предвиден конверторът на ред 4,
чийто ILIM е 1,5 А при VIN≥3 V, а размерите му улесняват вграждането
в преносими прибори. Даденият на
ред 5 има 3 управляващи входа, чрез
двоичното число на които се установява едно от фиксираните изходни напрежения (от 1,8 до 5 V), и друг
вход за изключване на изхода. Чрез
външен резисторен делител се задава стойността на VOUT на конвертора на ред 6, а той е част от серия с
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Таблица 2. Повишаващи конвертори

1
2
3
4
5
6
7

LT8361E (1T); [2018]
MAX17224 (Syn); [2017]
MIC2288 (1T); [2018]
FAN48610 (Syn); [2016]
TS3310 (Syn); [2016]
TPS61099 (Syn); [2016]
TPS61372 (Syn); [2018]

Производител

VIN,V; (VOUT,V) [ILIM,A]
{ VOUT,%}

Analog Devices
Maxim Integrated
Microchip Technology
ON Semiconductor
Silicon Laboratories
Texas Instruments
Texas Instruments

2.8-60;(100max) [2]
0.4-5.5; (1.8-5) [1];{±1.5}
2.5-10; (5-24) [1]
2.5-4.8; (3-5) [1]; {-2/+4}
0.9-5; (1.8-5) [0.035]
0.7-5.5; (1.8-5.5) [0.75]
2.5-5.5; (5-16) [3.8]

още 7 конвертора с фиксирани VOUT
между 1,8 и 5 V.
Бързо развиващата се област на
индустриалния интернет на нещата
(IIoT), се нуждае от подходящи захранващи блокове за сензорите и комуникацията им с управляващите системи. Част от сензорите се разполагат на отдалечени и трудно достъпни места, което налага захранването им заедно със свързаната към
тях електроника с батерии, обикновено 1,5-волтови с типично минимално напрежение 0,65 V. По-високото
работно напрежение на електрониката налага ползването на повишаващи конвертори с някои специфични изисквания към параметрите.
Сред примерите за такива са модулите на серията R-78S на RECOM с
IOUTmax =100mA, като моделът R78S1.8-0.1 работи с VIN=0,65V-1,3V,
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fo,kHz; (

max,%) [LNR];
{LDR}

RNMOS/RPMOS, m ; (VIN,UVLO,V)
[защити]

Раб.темп.обхват, oС
(размери,mm)

300-2000; (95) [0.005%/V]
375/-;(1.68) [OCP;OTP]
TJ=-40 +125 (4.04x3x0.86)
(95)
31/75
TA=-40 +85 (1.42x0.887x0.26)
1200; (89) [0.1%]; {0.2%}
(2.1) [OVP;OTP}
TJ=-40 +125 (2x2x0.55)
2500; (94)
80/65; (2.2) [OTP]
TA=-40 +85 (1.215x1.215x0.581)
(92)
800/1100 (0.885)
TA=-40 +85 (2x2x0.75)
(93)
300/250; (0.6) [OVP;OTP;OSCP] TA=-40 +85 (1.256x0.914x0.513)
1500; (92)
104/33; (2.32) [OVP;OTP;OSCP]
TJ=-40 +125 (1.57x1.52x0.5)

осигурява VOUT=1,8V и има ηmax=93%.

източник: Renesas

№ Модел (тип) [година]

Понижаващо-повишаващи
конвертори
Този трети тип конвертори (BuckBoost Converter) BBC осигуряват VOUT,
което може да е по-малко или по-голямо от VIN. Приложенията им обхващат тези на понижаващите и повишаващите конвертори, към които се
прибавят и някои специфични. На
първо място сред тях е работата с
източници на VIN със стойности от
двете страни на VOUT като зареждане на акумулатори от слънчеви клетки, захранване на прибори от акумулатори, захранване на мощни високочестотни усилватели, на прибори от
POE, реализация на захранвания с галванично разделяне на VOUT от VIN.
С малки изключения (например конверторът на ред 3 в табл. 3) ВВС

Фиг. 4. Мостова схема на мощните
NMOS транзистори в понижаващоповишаващ конвертор.

ползват мощни MOS транзистори с
основна схема на свързване на фиг. 4,
обикновено наричана мостова (Hbridge). В нея за работа като понижаващ синхронен конвертор са предназначени SWITCH A и SWITCH B при постоянно отворен SWITCH C и постоянно затворен SWITCH D, докато повишаващият конвертор ползва
SWITCH C и SWITCH D при затворен
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Таблица 3. Понижаващо-повишаващи конвертори
Производител

1
2
3
4
5
6

LTC3119MP (2016)
MAX77816 (2018)
NCV33163
ISL9120 (2016)
BD83070GWL (2018)
PI3740-00-LGIZ (2018)

Analog Devices
Maxim Integrated
ON Semiconductor
Renesas Electronics
Rohm Semiconductor
Vicor

VIN,V; (VOUT,V) [IOUTmax,A]
{ VOUT,%}

max,%)

[LNR]; {LDR}

RNMOS/RPMOS, m ;
(VIN,UVLO,V) [защити]

Раб.темп.обхват, oС
(размери,mm)

2.5-18; (0.8-18) [5]
400-2000 (95) [0.05%]; {0.2%}
30/-;(2.35) [OTP;OSCP]
TJ=-55 +150 (5x4x0.75)
2.3-5.5; (2.6-5.14) [5]; {±1} 2500; (97.5) [0.2%/V]; {0.125%/A}
45/34; (2.5) [OTP;OSCP]
TA=-40 +85 (2.127x1.827x0.45)
2.5-60 [0.6]
55; (88.1) [0.05%]; {0.09%}
[OTP]
TA=-40 +115 (10.4x7.6x2.4)
1.8-5.5; (1-5.2) [0.8]; {-3/4}
(98) [2.73mV/V]; {50mV/A}
50/50; (1.725) [OTP]
TA=-40 +85 (1.41x1.41x0.3)
2-5.5; (2.5/3.3) [1]
1500; (95) {0.5mV/A}
50/65; (1.74) [OVP;OCP;OTP]
TA=-40 +85 (1.6x1.2x0.57)
8-60; (10-50) [2.5-7.5]
1000; (96) [0.002%/V]; {0.02%/A}
(6.9) [OVP;OTP]
TA=-40 +120 (14x10x2.5)

Фиг. 5. Инвертиращ конвертор с две
бобини

SWITCH A и отворен SWITCH B. И в
двата случая правилната последователност на отваряне и затваряне на
ключовете се осигурява от управляващ блок в ИС на конвертора. В сравнение с предните два типа конвертори ВВС обикновено са с по-малко защити - най-често ОТР с евентуално
добавяне на OSCP. Друга особеност,
която трябва да се има предвид при
ползването на каталожна информация, е че IOUTmax може да има различни
стойности в зависимост от VOUT например конверторът на ред 6 е с
7,5 А при 10 V и 2,5 А при 50 V.
Използваната модулация в ВВС
обикновено е PWM, но за избягване на
недостатъка й от намаляване на h
при малки IOUT, в някои конвертори
автоматично се преминава в пакетен режим на действие (Burst Mode
Operation). Например даденият на ред
1 в табл.3 запазва почти непроменена стойността на η (около 90%) до
IOUT=1 mA, докато с PWM при този
ток тя намалява под 0,1 IOUTmax. Особеност и предимство на серията от
5 конвертора на ред 2 е вграденият
интерфейс I2 C, чрез който VOUT се
програмира със стъпка 20 mV. Конверторът на ред 3 може да работи и
като инвертиращ с различни основни параметри за трите режима – в
табл. 3 са тези на повишаващ конвертор, докато понижаващият има
IOUTmax=3 A и по-малка ηmax. Освен задаване на VOUT чрез външен делител
конверторът на ред 4 позволява получаване на VOUT=3,3 V чрез просто
свързване на два от изводите. Само
с външна бобина и 3 кондензатора
работи конверторът на ред 5, а VOUT
може да е 2,5 или 3,3 V чрез подходящо свързване на изводи. Ползваната
Zero-Voltage Switching (ZVS) technology
в конвертора на последния ред в табл.
3 позволява работа със сравнително
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fo,kHz; (

висока fo и съответно бобина и кондензатори с намалени размери.

източник: Maxim Integrated

Модел [година]

източник: Analog Devices

№

Инвертиращи конвертори
Сравнително рядкото използване
на отрицателни захранващи напрежения на електронните схеми е логичната причина за неголямото количество инвертиращи конвертори
(Inverting Converter), които преобразуват „класическото“ положително
напрежение в отрицателно и носят
още наименованието конвертори за
отрицателно напрежение (Negative
Voltage Converter). Особеност е, че
част от тях реализират и други
видове конвертори чрез подходящи
свързвания на външните елементи
към интегралната схема, което е
описано в документацията й. Сред
характерните приложения на инвертиращите конвертори са захранване на GaN транзистори и лазерни
диоди, в автомобили и индустриални прибори, на АЦП и ЦАП в телекомуникационни системи.
Конверторът LT8362 на Analog
Devices работи като инвертиращ в
съответствие със схемата на фиг.
5 и в едно от свързванията си с
VIN =2,8-28 V осигурява VOUT=-5 V и
IOUTmax=1,2 A при hmax=86%. Сравнението на напреженията показва, че
конверторът действа едновременно
и като ВВС. Само инвертиращ е синхронният TPS63710 на Texas
Instruments с предимство ползването
само една бобина и основни параметри VIN=3,1-14 V, VOUT задавано чрез
външен делител между -1 и -5,5 V,
ток IOUTmax=1 A и ηmax=91%. Полезно
е да се има предвид, че продължава
предлагането на конвертори, разработени през последното десетилетие на миналия век, например
МАХ759 на Maxim Integrated за VIN=411 V, VOUT=-5 V и IOUTmax=0,5 А.

Конвертори с галванично
разделяне
Този тип конвертори (Isolated DCDC Converter) осигуряват чрез трансформатор галваничното разделяне
на VOUT от VIN, необходимо в телекомуникационни мрежи, управление на
индустриални процеси, комуникации
по електрическата мрежа (PLC), в
захранващите блокове на медицинс-

Фиг. 6. Същност на конверторите с
галванично разделяне.

ки прибори, управление на IGBT и др.
Относителният дял на конверторите не е голям, като трябва да се
подчертае, че в документацията им
обикновено се дават множество
практически схеми на стабилизатори. Същността на реализацията се
изяснява чрез фиг. 6, показваща получаването на VOUT от МАХ17682 на
Maxim Integrated. Конверторът работи с VIN между 4,5 и 42 V и осигурява
мощност 10 W при ηmax=92%, има
ТА=-40÷+125°С и корпус 4х4х0,75 mm.
За работа с VIN до 75 V и свързване
към телекомуникационни мрежи е
NCP1032 на ON Semiconductor, осигуряващ мощност 3 W при ηmax=80% и
корпус 3x3x0,75 mm. Запазеното
наименование Fly-Buck Converter на
LM5161 от Texas Instruments се
дължи на структурата му, която
позволява ползване като понижаващ
стабилизатор и превръщането в
конвертор с галванично разделяне
чрез проста замяна на бобината с
трансформатор. Входното напрежение е 4,5-100 V при IOUTmax=1 A и
hmax=94%, температурата на кристала може да е между -40 и +125°С
и корпусът е 5x4,4x0,9 mm. Сред основните приложения е получаването
на постоянно напрежение при 48-волтови комуникационни мрежи.

Конвертори с няколко
изходни напрежения
Използването на различни захранващи напрежения за блоковете в
електронните устройства все почесто се прилага и при много ИС,
типичен пример за което е необходимостта от различно захранване
на ядрото и входно-изходната шина
на микропроцесорите. Това доведе до
замяната на традиционната захран-
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Таблица 4. Конвертори с няколко изходни напрежения
№

Модел [година]

1

ADP5138 (2018)

2

MB39C031 [2017]

3

MAX77714 [2018]

4

MAX8614A [2014]

5

MIC2800 [2017]

6

NVC97200 [2018]

7

RAA212422 [2018]

8

BD49101ARFS-M
[2016]

9

L7292 [2016]

10

LP87524B [2017]

Производител
(блокове)

VIN,V (fo,kHz); [защити]
{интерфейс}

Analog Devices
3-5.5 за SW;1.7-5.5 за LDO
(4xSWBuck;LDO)
(3200); [OVP;OCP;OTP]
Cypress
2
.
5
5
.5 (3000); [OCP;OTP] {I2C}
(2xSWBuck;LDO)
Maxim Integrated
2.6-5.5 за SW;1.7-5.5 за LDO
(4xSWBuck;9xLDO)
(2000); [OVP;OTP] {I2C}
Maxim Integrated
2.7-5.5; (1000) [OTP]
(SWBuck;SWBoost)
Microchip Technology
2.7-5.5 (2000); [OCP;OTP]
(SWBuck;2xLDO)
ON Semiconductor
4.1-40 (2000); [OVP]
(SWBuck;SWBoost)
3-40 за SW1; 2.7-5.5 за SW2; (500
Renesas
за SW1;1000 за SW2) [OCP;OTP]
(2xSWBuck)
Rohm
2
(SWBuck;5xLDO) {I C} 5.5-25 (200-500); [OVP;OCP]
ST Microelectronics
2.5-5.5 (1300); [TP]; {I2C}
(5xSWBuck)
Texas Instruments
2.8-5.5; (4000)
(4xSWBuck)
[OVP;OCP;OSCP]; {I2C}

ваща платка със захранваща ИС
(Power Management Integrated Circuit)
PMIC, осигуряваща между две и над
10 стабилизирани постоянни напрежения. Конверторите с няколко изходни напрежения представляват
PMIC с блокове само на ключови стабилизатори или на комбинация от
такива с линейни стабилизатори. С
много малко изключения тяхното VIN
е положително, а в зависимост от
модела стойностите на VOUT се задават независимо една от друга чрез
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VOUT,V/IOUTmax,A

DC/DC

LDO

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm)

4x(0.8-3.3/1)

1-3.3/0.25

TJ=-40 +125 (4x4x0.75)

1-1.3/1.4 1.2-1.95/0.6

2.8-3.3/0.25

TA=-30 +85 (4x4x0.8)

0.26-1.52/4; 0.26-1.52/3; 0.62.194/2; 0.6-3.78/2

0.4-1.275/0.15 за 4LDO; 0.8-3.95/0.3 за 2LDO;
0.8-2.375/0.3 за 2LDO; 0.8-3.95 за LDO

TA=-40 +85
(4.12x3.17x0.45)

VIN до +24/0.44; -16 до 0/0.33

-

TA=-40 +85 (3x3x0.73)

VIN-1/1

2x(0.8 VIN-1/0.3)

3.3/3;5/0.1

-

0.6-VIN/1.1 за SW1; 0.6-VIN/1.5
за SW2

-

0.8-VIN/1

0.8-2.4/0.5;0.8-10.5/0.1; 0.8 VIN0.65/0.3; 0.8 VIN-0.6/1.5; 0.8-8.5/0.05

TA=-40 +125
(3x3x0.85)
TJ=-40 +150
(4x4x0.85)
TA=-40 +125
(6x3x0.75)
TA=-40 +85
(18.5x9.5x1)

0.9-1.6/1; 1.5-2.1/0.8; 0.7-1.3/0.5;
0.7-1.3/1; 0.7-1.3/1/6
0.6-3.36/1.5; 0.6-3.6/4; 0.6-3.6/3;
0.6-3.6/2.5

-

TA=-30 +85 (5x5x0.9)

-

TA=-40 +125
(4.5x4x0.85)

външни делители или са фиксирани.
Практическа особеност е, че често
се предлагат серии PMIC с различни
набори от фиксирани VOUT , както и
съдържащи блокове с други функции.
Например в конвертора на ред 2 от
табл. 4 такива са компаратор и
таймери, в този на ред 3 е блок за
зареждане на акумулатор, а даденият на ред 9 има EEPROM.
Табл. 4 съдържа характерни примери за конвертори, като съкращенията SWBuck и SWBoost в колона 3

означават съответно понижаващ и
повишаващ ключов стабилизатор и
LDO е за линеен стабилизатор с малка разлика между входното и изходното напрежение. Терминът DualOutput DC-DC Converter означава наличието на едно положително и едно
отрицателно напрежение, обикновено равни по абсолютна стойност. На
ред 10 е показан типичен представител на конверторите, съответстващи на стандарта за автомобилна електроника AEC-Q100.
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Модулни
UPS системи
З

а по-голямата част от съвременния бизнес системите за непрекъсваемо токозахранване (UPS) са станали по-скоро задължителни, отколкото опция. Същевременно, освен
пред необходимостта от по-добра
защита от своите UPS устройства,
потребителите са изправени и пред
бюджетни ограничения, както и натиск за по-висока екологосъобразност. За щастие, благодарение на
технологичния напредък в областта
на силовата електроника на пазара
се появява модулната UPS топология,
която осигурява нужната на потребителите защита на захранването
по по-ефективен и икономичен начин.
Днес, за да бъдат конкурентни в
бизнеса, много организации зависят
изцяло от това тяхното информационно и комуникационно оборудване да
е в непрекъсната експлоатационна
готовност. Обикновено дейността
на тези компании продължава 24/7
и включва обработка на онлайн тран-
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закции на национално и международно ниво. Връщането към ръчни операции в случай на голяма повреда в
оборудването вече не се смята за
жизнеспособна алтернатива. Залозите са много по-големи, с много посериозни последствия за компаниите, а защитата и сигурността на
съхраняваните данни са от изключително значение.
В по-широк план нуждата от експлоатационна достъпност в действителност е изискване за наличието на непрекъсваемо токозахранване, необходимо когато качеството
и надеждността на основните захранващи линии са по-ниски и е вероятно да се влошат още. Безспорно
защитата на непрекъсваемото захранване е жизненоважна, но ключови
фактори вече са и разходната, и
енергийната ефективност. В допълнение към необходимостта от спазване на изискванията на все по-строгото законодателство, организациите се нуждаят и от добро представяне пред клиентите, акционерите,

служителите и медиите в екологично отношение. Затова реалният проблем при избора на UPS е да се намери решение, което да осигури найдобрата възможна защита на захранването на минимална цена и с оптимална енергийна ефективност.

Модулната топология и
нейните предимства
Все по-често UPS с модулна технология е решението, което помага
на операторите да се справят с
описаните предизвикателства. Монолитните онлайн UPS системи с
двойно преобразуване използват
токоизправител, за да конвертират
входното АС напрежение на мрежата до DC напрежение, което се използва за зареждане на резервната
батерия на UPS и за захранване на
инвертор за обратно конвертиране
до чиста изходна AC вълна. Въпреки
това е необходим и трансформатор,
който да повиши изходния сигнал на
инвертора до нужното за критичния
товар ниво.
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С напредъка в силовата електроника обаче и създаването на биполярните транзистори с изолиран гейт (IGBT)
става възможно прилагането на различен подход, без
трансформатор. При обичайния дизайн, базиран на IGBT,
постояннотоков преобразувател усилва изходния ток от
изправителя до много по-високо ниво, което позволява
на инвертора директно да генерира АС напрежение, достатъчно, за да се отговори на критичния товар. В този
случай трансформатор не е необходим.
Много от предимствата на UPS произтичат директно от безтрансформаторната схема. Те включват подобра ефективност, по-висок входящ фактор на мощността, по-ниски смущения на входния ток от хармоници,
намалени капиталови и оперативни разходи, по-ниски
нива на шум и удължен живот на батерията. В допълнение, елиминирането на трансформатора води също и до
значително намаляване на физическия размер и теглото.
Например площта, която заема една система 120 kVA,
спада от 1,32 m2 до 0,53 m2, докато теглото намалява
от 1200 kg до 370 kg. Това редуциране на габаритите и
спестените разходи дават възможност за различна,
модулна конфигурация, при която критичният товар се
захранва чрез няколко по-малки UPS, работещи в паралел,
а не с една голяма монолитна система. Тази модулна
топология предлага допълнително подобряване на ефективността, както и големи предимства като гъвкавост,
експлоатационна достъпност, ограничаване на времето
на престой и по-лесна поддръжка.
Как потребителите могат да се възползват най-добре от тези предимства може да бъде илюстрирано със
следния пример. В конкретния случай център за данни
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изисква 120 kVA захранване, както и наличие на резервирана UPS конфигурация (поради критичното си естество), която ще продължи да осигурява захранване, дори
и при отказ на едно от устройствата. Такова изискване
може да се изпълни от два монолитни UPS шкафа от по
120 kVA, които си поделят натоварването. При отказ
на едно от устройствата, другото разполага с достатъчно капацитет, за да поддържа товара от 120 kVA,
докато неизправният UPS бъде ремонтиран.
Друга алтернатива включва използването на единединствен шкаф, съдържащ четири модулни UPS от по
40 kVA. Това също е резервирана система, защото ако
един 40 kVA модул отпадне, остават три модула, които
заедно имат капацитет 120 (3x40) kVA – достатъчен,
за да захрани критичния товар. В действителност и
двете системи могат да се определят като N+1 резервиращи системи, където N е броят на UPS модулите,
необходими за захранване на критичния товар (един в
примера със самостоятелен шкаф и три в примера с
модулна система). Допълнителният +1 модул осигурява
гъвкавост на UPS инсталацията, благодарение на която
отказът на един UPS модул няма да бъде регистрирано
от товара. Допълнително резервиране или гъвкавост
могат да бъдат осигурени, ако товарът го изисква.
Могат да се изградят системи с резервиране N+n, където n е броят на резервните модули.
Първото и най-очевидно предимство на модулната
система е, че тя е по-малка и се реализира само в един
шкаф, докато иначе са необходими два. Това е съществена икономия за съвременните центрове за данни, при
които пространството става все по-ценно. Има обаче
още много други ползи, една от които е енергийната
ефективност. В примера с два отделни шкафа всеки UPS
модул при нормална експлоатация захранва половината
от товара, 60 kVA, което е 50% натоварване. От друга
страна, всеки 40 kVA модул е по-тежко натоварен до
75% от капацитета си. Поради факта, че ефективността на UPS се увеличава с товара, в допълнение към подобрената ефективност спрямо дизайн без трансформатор, модулните системи постигат до 96% ефективност
в сравнение с 91% при монолитните. Тази подобрена
ефективност не само намалява директните енергийни
разходи, но и допринася за допълнителни икономии от
понижени разходи за охлаждане.
Друго предимство е повишената експлоатационна
достъпност. Достъпността на всеки UPS модул може
да бъде дефинирана като отношението между неговия
среден период от време между отказите (MTBF) и средното време, необходимо за ремонт (MTTR). И докато за
монолитно UPS устройство обикновено са необходими
6 часа за ремонт, то някои модули могат просто да
бъдат подменени за по-малко от половин час. Това намалено MTTR предоставя възможност за смяна на модула
без изключване и достъпност от 99,9999%, дори без
гъвкавостта, осигурена от конфигурацията N+1. Това
ниво на защита срещу отказ на захранването е ключово
за потребителите, но допринася и за увеличаване на
икономията на разходи. Разходите за поддържане на
наличност на специални части на склад също се понижават, а необходимостта от висококвалифицирани техници на обекта се елиминира.
През експлоатационния живот на UPS инсталацията
възможността за надграждане може да се окаже допълнително предимство на модулната топология. Ако се
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но надграждане на UPS системата.
Ако този капацитет се изчерпи,
може да се премине към хоризонтално надграждане чрез добавяне на още
ракове.
От друга страна, добавянето на
друг монолитен UPS 120 kVA винаги
ще е свързано с необходимостта от
допълнителна площ, полагане на още
кабели и затруднена инсталация.
Разликата между kVA на товара и
капацитета на UPS устройствата
също може да се увеличи, което може
да доведе до понижаване на енергийната ефективност на системата.

Предимства по
отношение на разходната
ефективност

допусне, че товарът от примера се
промени от 120 до 150 kVA, поставянето на още един 40 kVA модул ще
възстанови N+1 състоянието на резервиране без съществено увеличаване на натоварването на UPS или
прекъсване на захранването на товара, т. е. непрекъсваемото захран-

38

ване остава правилно оразмерено.
По-нататъшен ръст на товара може
лесно да бъде посрещнат чрез допълнително увеличаване на броя на отделните модули в UPS системата.
Капацитетът на шкафа по отношение на допълнителни модули е познат като възможност за вертикал-

Модулната топология осигурява
сигурно захранване с висока експлоатационна достъпност и ефективност, но тя е също и икономична.
Въпреки че първоначалните капиталови разходи за модулна система
обикновено са 10-15% по-високи от
тези за еквивалентна по капацитет
монолитна система, картината
бързо се променя, когато се вземат
предвид общите разходи за притежание (TCO). Подобрената енергийна
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се нуждаят от задълбочени познания,
но те трябва също и да разширяват
тези знания, за да покриват многообразие от системи, които са с различен дизайн. Елиминирането на необходимостта от специализирани
техници и обучение може да спести
до 67% от разходите.

Недостатъци

ефективност, както и другите спестявания означават, че допълнителните разходи за модулна система ще
бъдат възстановени в рамките на
първата година от експлоатацията
й. Размерът на дългосрочните разходи също е в полза на модулната система.
Разликите в разходите стават
ясни непосредствено след закупуване на системата. Монолитната система с трансформатори ще тежи
до два или три пъти повече от модулното решение без трансформатор. Това може да увеличи транспортните разходи с до 50% или повече.
При пристигане на обекта монолитната система, съставена от две
устройства, обикновено се нуждае
от два до три пъти повече площ, а
разходите за инсталирането й са до
50% по-големи. Веднъж пусната в
експлоатация, модулната система
понижава не само разходите за енергия, както беше обяснено по-рано, но
предоставя възможност за реализиране и на други спестявания. Разходите за поддръжка намаляват няколко пъти. Работата с традиционна
система, с нейните по-големи размери и скъпи конструктивни елементи,
изисква много повече време, отколкото модулната система. Отделните компоненти на модулната система са по-малки, което улеснява работата с тях и подмяната им. Икономиите на разходи, свързани с поддръжката, могат да достигнат до
10%.
Други фактори са свързани с поддържането на наличност на резервни части на склад и логистиката.
Монолитните системи трябва да
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бъдат ремонтирани на място чрез
диагностика и подмяна на ниво компонент. Определянето на разходно
ефективна наличност на склад на
ниво компонент за няколко UPS устройства може да бъде трудно, а
поддържането на такъв запас допълнително създава разходи за управление и логистика. Дори тогава няма
никаква гаранция, че точната критична част ще е налична, когато е
необходима. За разлика от това, модулните решения могат да бъдат
ремонтирани на ниво модул чрез
подмяна, без да е необходимо изключване на системата. Това, освен че
рязко намалява времето за ремонт,
в голяма степен опростява съхранението на склад и управлението на
резервни части. Складовите наличности може да се сведат до един
резервен модул и дори в обекта да
има различни диапазони на мощността, съхраняването на склад на
модул с най-висока kVA стойност
като резерв ще покрие всички
възможни нужди. Този подход позволява икономии до 50% от разходите за логистика и управление на
наличностите.
Подмяната на ниво модул намалява разходите за обучение, както и
времето за ремонт. Замяната на
модул може да се извърши и от понискоквалифицирани техници, отколкото е необходимо за диагностика и
ремонт на ниво компонент. Тези
техници могат да работят със системи с различни мощности, но с една
и съща архитектура и режим на работа. От друга страна, техниците,
отговорни за поддръжката на монолитни системи, обикновено не само

Недостатъците на модулните
системи са условни и зависят от
няколко фактора. При по-малките
модулни системи (до около 120 kVA)
има тенденция да се инсталират „в
редица“ като допълнителни шкафове.
Това означава допълнително пространство и тегло в машинното
помещение. В зависимост от това
колко редици шкафове са инсталирани така и как са опроводени техните разпределителни вериги, може да
се регистрира и загуба на мащабируемост, тъй като допълнителният
капацитет от един UPS може да не
е лесно достъпен за друга част от
системата, която се нуждае от него.
Това може да се компенсира в някаква степен като UPS модулите се
преместят там, където има нужда
от тях, ако големината на шкафа го
позволява. Но презапасяването с 80
kVA в ред, който никога няма да се
нуждае от повече от 30 kVA, просто
не е разходно ефективно решение.
Друг фактор включва присъщото
резервиране на повечето модулни
системи. Ако шкафът е запълнен
изцяло, тогава няма никакъв проблем.
Ако обаче шкафът не е изцяло запълнен, мощността трябва да се управлява така, че винаги да има неизползван капацитет, равен на този на
поне един модул. В противен случай
резервирането се губи.
Най-големият дебат, свързан с
модулните UPS, е по отношение на
надеждността. Добре известно е,
че колкото повече части има в която и да е система, толкова по-голяма е вероятността нещо да се повреди. Привържениците на традиционните UPS може да оспорят това
твърдение, но производителите на
по-нови модулни системи разполагат с доказани експерти, които извършват статистически анализ на
техните системи и могат да предоставят теоретични и практически данни, оборващи конвенционалната теория. Факт е, че всички съвременни UPS системи от основните
доставчици се отличават с висока
надеждност.
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Новото WAGO захранване Pro 2 изключителни характеристики
и висока ефективност
Изискванията към разпределителните табла се променят и повишават непрекъснато. Изисква се повишена голяма гъвкавост и високо
качество. Все по-големият брой работещи в мрежа устройства, повишаващите се разходи за електроенергия и увеличаването на персонализацията налагат разпределителните табла да бъдат все по-малки,
а достъпът до тях да бъде все поикономичен, бърз и гъвкав.

• Комуникацията от бъдещето Ви
държи в течение за всички важни
състояния и данни, като по този
начин сте готови за Industry 4.0.
• Лесно проектиране и инсталиране благодарение на компактните
размери и "Digital Twin" - 2D и 3D
данните са достъпни в най-разпространените формати.

Силата на възможното
- WAGO Pro 2

Ново захранване, нов софтуер - но
не като самоцел, а за да можете да
конфигурирате захранващия блок
WAGO Pro 2 изцяло според Вашите
нужди - и това директно на място
или чрез дистанционна поддръжка.
По този начин оставате гъвкави по отношение на настройките, на
мястото на използване и на съхранението в склада. В крайна сметка,
по-голяма гъвкавост означава и помалка нужда от различни захранващи устройства.
С помощта на захранващия блок
WAGO Pro 2 Вие можете целенасочено да настройвате изходящото напрежение и с подходящ стандартен
хардуер да подавате захранване за
множество различни приложения.
Горепосоченият факт, както и
възможността да използвате Вашия захранващ блок като защитен
прекъсвач, е практично и икономично решение което спестява не само
разходи, но на свой ред спестява и
място в разпределителното табло.
Инсталирането на захранващия
блок WAGO Pro 2 е толкова лесно,
бързо и безопасно, че пестите време и пари още преди пускане в експлоатация.

Нашият отговор на повишените
изисквания е захранващият блок
WAGO Pro 2! Той е най-доброто захранване, което сме произвеждали досега - неговият нов тактов генератор създава в таблото конкретни
възможности за подобаващо решение на всички днешни и утрешни
предизвикателства - това ние наричаме "Силата на възможното"!
Днес да мислиш и за утре - така
планира WAGO - с поглед, насочен
към процесите и ефективността на
бъдещето и към най-малките детайли. Когато става въпрос за планиране, инсталиране, конфигуриране и въвеждане в експлоатация,
WAGO извежда захранването Pro 2
на следващо ниво. Резултатът е отлични свойства на продукта, които
никое друго захранване не предлага
в тази комбинация.

Характеристики на
захранващия блок WAGO
Pro 2
• Интелигентно управление на натоварването, което предоставя
150% мощност за 5 секунди, а в случай на късо съединение доставя до
600% изходящ ток за 15 ms.
• Висока устойчивост на неблагоприятни влияния на околната среда: топлината, студът и височината на конкретното приложение
играят много ограничена роля.
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Един за всичко, всичко/и
за един

до 3 пъти по-ниски разходи и други
ключови ползи:
• по-високата ефективност (до
96%) намалява енергийните загуби, а следователно и разходите за
енергия.
• захранващият блок WAGO Pro 2
генерира по-малко топлина в разпределителния шкаф, в резултат
на което могат да бъдат спестени съответните решения за охлаждане.
• по-малкото количество отделяна
топлина води до по-дълъг живот
на компонентите.
От планирането през инсталацията до дългосрочната експлоатация захранващият блок WAGO Pro 2
Ви спестява повече време и пари,
тъй като може да бъде замислен,
планиран, модифициран, а накрая и
използван като Digital Twin. Всички
необходими данни са достъпни в основните 2D и 3D формати, като комуникацията осигурява максимална
прозрачност.

Без компромиси по
отношение на
надеждността
В сравнение със своя предшественик, захранващият блок WAGO Pro 2
има по-малки размери, но по-голяма
ефективност. За вас това означава

www.wago.com/bg
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Big Data
в автомобилната
индустрия
Д

игитализацията, нарастващата степен на автоматизация и новите бизнес модели в автомобилната индустрия създават предпоставки за налагането на иновативни тенденции като свързаност, асистирано и автономно шофиране. Всички
тези актуални насоки на развитие
пряко или косвено са свързани с генерирането и обработката на големи
масиви данни, популярни като Big
Data. Те представляват един от
стълбовете на новата технологична парадигма Industry 4.0, а работата с тях е възможна благодарение на
усъвършенстваните съвременни сензорни решения, свързаните устройства и комплексни комуникационни
платформи като IoT. Ролята на тези
гигантски информационни обеми е
значителна и обхваща всички аспекти на отрасъла – от произведените
свързани превозни средства
(connected vehicles) през производствените линии до мениджмънт системите на дилърите и автомобилостроителните компании. И макар
за Big Data в този сектор да се говори отдавна, важността на концепцията непрекъснато ще нараства,
предвещавайки тотална трансформация на автомобилния бизнес.

Пазарни перспективи
По данни на глобалната консултантска фирма SNS Research до
2020 г. пазарът на свързани услуги
за автомобили ще достигне около 40
млрд. щатски долара годишно. Сегментът включва технологии като
инфотейнмънт, интелигентна навигация, платформи за управление на
автопаркове, отдалечена диагности-
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ка, автоматично известяване при
опасност от сблъсък, системи за
сигурност и трафик мениджмънт,
както и за асистирано и автономно
шофиране. Всички тези приложения
са базирани на средства за генериране и обработка на големи масиви
данни, събирани от отдалечени сензори. Управлението на тази информация включва нейното интерпретиране и анализ с цел извличане на добавени ползи, които оптимизират
веригата на стойността в автомобилостроенето и му осигуряват необходимата степен на автоматизация и независимост от останалите
отрасли.
Благодарение на Big Data технологиите стават възможни различни
качествени подобрения в дизайна на
автомобилите, които ги правят побезопасни, интуитивни и лесни за
управление. В допълнение еволюира и
самото изживяване за шофьора и

пасажерите, което от просто придвижване между две локации се превръща в интерактивно и споделено
събитие. Генерирането на данни при
шофиране става на две нива: явно за
водача и пътниците и често – с
тяхно участие; и незабележимо – от
специализирани устройства и системи, интегрирани в автомобила. Освен информация от шофьора и автомобила, могат да се събират данни
от маршрута и околната среда. Така
на практика при всеки пробег се
формират гигантски информационни
масиви, които притежават потенциала да бъдат използвани за оптимизиране работата на превозното
средство и шофирането като цяло.
Този процес става възможен с все помасовото навлизане на Internet of
Things в автомобилостроенето и
задава нов ракурс на пазарно развитие в отрасъла.
По данни на Market Watch до
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2020 г. делът на годишните приходи в автомобилната индустрия от
технологии за автономно и асистирано шофиране ще достигне 11%,
което представлява повече от
една десета от пазара в този сегмент. За сравнение, през 2014 г.
този дял е бил едва 5%. Анализаторите смятат още, че под давление
на нарастващото търсене на
свързани автомобилни услуги инвестициите в Big Data технологии и
аналитични софтуерни инструменти за обработка на големи информационни масиви ще надминат 5
млрд. щатски долара до края на
идната година. Прогнозният комбиниран годишен темп на растеж по
този показател за периода 20152020 г. е над 14%, отбелязват още
от Market Watch.
Друго актуално проучване, посветено на развитието на Big Data
технологиите в автомобилостроенето, сочи, че през 2018 г. капиталовложенията в сегмента са надхвърлили 3,3 млрд. щатски долара.
Докладът „Big Data в автомобилната индустрия: 2018-2030 г. –
възможности, предизвикателства,
стратегии и прогнози“ на SNS
Telecom предвижда тези инвестиции да продължат да нарастват със
солидни темпове през следващите
три години, регистрирайки комбиниран годишен темп на растеж от
16%. Тази тенденция ще създаде множество бизнес възможности за производителите на оригинално оборудване в отрасъла, доставчиците
от първо ниво (Tier 1), застрахова-
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телни компании, дилъри и други заинтересовани страни.

Тенденции
Приходите от продажби на хардуер, софтуер и услуги в сферата на
Big Data се очаква да продължават
трайно да се увеличават през следващото десетилетие, считат пазарните анализатори. Посредством
технологиите за генериране и обработка на големи масиви от данни
производителите на оригинално
оборудване и други заинтересовани
страни в автомобилната индустрия
започват все по-активно да се
възползват от различни типове информация, събирана от превозното
средство по време на шофиране.
Нараства взаимовръзката между Big
Data и прогнозната поддръжка на
автомобила, застрахователните
услуги, базирани на профила на използване на колите, възможностите за
виртуално картографиране в реално
време (real-time mapping), използването на гласов помощник/асистент за
персонализиране управлението на
моторното превозно средство, автономното шофиране и т. н.
Т. нар. „edge“ анализ, който се дефинира като обработка и интерпретиране на информация в непосредствена близост до нейния източник,
се превръща в незаменим способ за
управление на големи обеми данни в
приложения като автономното шофиране, където сведенията в реално
време от видеокамери, LiDAR системи (за дистанционно получаване на
информация за отдалечени обекти

чрез сензори) и други типове вградени в автомобила датчици е необходимо да бъдат обработвани незабавно и надеждно.
Поверителността на данните
продължава да бъде основна грижа за
производители и потребители. Гарантирането на защита за деликатната информация чрез креативност при
запазването на анонимност и целенасочени инвестиции в средства за
киберсигурност е задължително условие за ограничаване на рисковете при
комерсиализирането на свързаните
автомобили. А тази тенденция е неизбежна, смятат маркетинговите
специалисти. Клиентският интерес
към свързаните превозни средства
непрекъснато нараства по данни на
агенция IHS. Продажбите на инфотейнмънт системи се очаква да отбележат значителен ръст през следващите години, достигайки 15 млрд.
щатски долара през 2021 г. (повече
от двукратно увеличение в сравнение
с 2016 г.). Броят на свързаните автомобили до 2020 г. ще надхвърли
380 милиона, което пък представлява над десетократен ръст спрямо
2015 г., когато по пътищата в световен мащаб са се движели едва 36
млн. свързани автомобила, показват
още статистиките на агенцията.
Общият пазар на такива превозни
средства и всички свързани с тях
технологии, продукти и услуги, включително Big Data, се очаква да генерира приходи в размер на цели 8 трилиона щатски долара за периода 20152020 г., прогнозират още от изследователската фирма.

Роля в проектирането и
производството
Чрез събирането на големи масиви от данни в процеса на проектиране и ранните етапи на производство
автомобилните компании биха могли да идентифицират и предотвратят множество потенциални грешки и проблеми. Друга отлична
възможност за генериране на подобни информационни масиви, осигуряващи допълнителна стойност, е събирането на данни при отстраняването на неизправности от върнатите
за гаранционен сервиз автомобили.
Тази практика позволява на автомобилните проектанти и производители да извършат прецизен анализ на
разходната ефективност и да идентифицират кои части подлежат на
подмяна. В дългосрочен план това
пести разходи както за автомобилостроителните предприятия, така
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и за техните клиенти, като същевременно повишава безопасността.
Данните, свързани с поведението
на водача, неговите предпочитания
и начина, по който управлява автомобила, могат както да подпомогнат интуитивното самообучение на
свързаните превозни средства, така
и да доведат до генерални подобрения в дизайна още във фазата на
проектиране на следващите поколения модели. Посредством управлението на всички налични големи обеми
данни може значително да се подобри ефективността на дизайна и
производствените процеси и технологии. Данните от шофирането на
даден автомобил в реални условия в
различни потребителски сегменти,
изучаването на клиентските предпочитания и анализът при гаранционен
сервиз биха могли да послужат за
запълването на празнини в базите
данни на проектантите и производителите по отношение на фактори като безопасността, горивната
ефективност, живота на акумулатора и т. н.
С помощта на инструменти за
анализ на големи обеми данни и прогнозен мониторинг и поддръжка могат да бъдат разработени високоефективни платформи за производствена симулация. Данните от мониторинга на линиите за асемблиране пък биха могли да съдействат за
повишаване квалификацията на работниците и подобряване на оперативната компетентност на екипа.
Big Data технологиите правят
процеса на проектиране и производ-

46

ство много по-информиран, предсказуем и ефективен и спомагат за достигането до пазара на цялостно
оптимизирани транспортни системи. Ролята на прогнозния анализ в
цялостната картина е свързан с
възможности за идентифициране и
по-честа превантивна подмяна на
дадени части на автомобила вследствие на типа управление, който
регулярният водач упражнява. Това е
един от най-интелигентните начини за оползотворяване на генерираните големи информационни масиви
в автомобилната индустрия. Благодарение на тази информационна обезпеченост и предсказуемост могат
да бъдат избегнати редица рискове,
както и да бъдат автоматизирани
множество дейности. В тази връзка,
все повече производители на оригинално оборудване в глобалната автомобилна индустрия започват да
предлагат иновативни продукти по
бизнес модела SaaS (software-as-aservice или софтуер като услуга).
Вградените софтуерни приложения
събират различни типове данни, а потребителите заплащат такса на
съответния доставчик за правото
да ги използват.

Big Data и свързаните
автомобили
Интегрирането на технологии за
управление на големи обеми данни в
превозните средства далеч не е футуристична възможност, от която
ще могат да се възползват чак идните поколения. В автомобилите ни
отдавна са вградени различни типо-

ве сензори и датчици, непрекъснато
събиращи информация за различни
параметри и условия. Бордовите
компютри на съвременните превозни средства включват и съответните изчислителни инструменти и
процесорни системи, благодарение
на които генерираните информационни масиви се обработват. Единствената разлика с принципите на
Big Data e, че тези данни се създават и съхраняват локално. При
свързаните автомобили, които
тепърва предстои да навлизат в
масова употреба, възможностите
за връзка на бордовата платформа
за управление с интернет позволява изпращането и съхраняването на
тези данни на отдалечени сървъри
и в облачни платформи. Всички приложения и услуги в един свързан автомобил могат да се обновяват автоматично, а водачите – да се
възползват и от възможности за
усъвършенствана техническа поддръжка от страна на производителя, например чрез предварителни
известия, че наближава време за
смяна на маслото, охлаждащата
течност намалява или пък двигателят не работи изправно.
Възможностите, произтичащи от
тази свързаност, съвсем не се изчерпват само с работата на превозното средство. Превръщането на самия автомобил в устройство за
връзка с глобалната мрежа позволява лесно изпълняване на офис задачи
като писане на имейли, интернет
банкиране, онлайн пазаруване и плащане на сметки на връщане или пък
на път към работното място.
Събирането на данни в свързаните автомобили се осъществява посредством множество сензори и
специални алгоритми, търсещи модели в потребителското поведение и
взаимовръзки между различни фактори и действия като условията на
околната среда и настройките на
климатика, пускането на определена
песен и дестинацията и т. н. Подобни корелации притежават потенциал да генерират ценни насоки при
таргетирането на медийна реклама
и услуги и да послужат при разпределението на бюджета на рекламодателите по отделни пера като радио
реклама, билбордове, интернет реклама и т. н.
Важен аспект на Big Data технологиите в свързаните автомобили
са възможностите за управление на
автопаркове, които позволяват лесен и удобен мениджмънт на голям
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автоматизация
матично да обновяват карти и да
избират най-подходящите маршрути,
но и автоматично да настройват
климатика, да подбират любима радиостанция, както и непрекъснато да
анализират и оптимизират работата на двигателя например.

Big Data и безопасното
шофиране

брой превозни средства на базата на
събираните от тях големи обеми
данни. Така например собствениците
на дадена фирма могат да бъдат
уведомявани, когато водачите на
фирмените автомобили превишават допустимата скорост. Друга
подходяща за събиране информация са
спирачните техники и изборът на
маршрут, както и динамиката на
шофиране. На базата на интелигентните сензори и алгоритми модерните свързани автомобили биха могли и автономно да предлагат подходящи и възможни ответни действия
при дадено действие от страна на
шофьора или независещо от него
събитие.
Управлението на големи обеми
данни позволява лесен и удобен централизиран мениджмънт не само на
малки и средни, но и на големи автопаркове със стотици и дори хиляди
автомобили под шапката на дадена
компания.

Сигурност, ефективност
и забавление
Потенциалът на Big Data технологиите по посока подобряване сигурността на автомобила и безопасността на шофирането предлага множество печеливши перспективи както за автомобилните производители и потребители, така и за застрахователните компании. Мониторингът на поведението на водачите
може да спомогне за по-безопасно
управление в бъдеще и косвено – чрез
предлагане на клиентите на пакети
с отстъпка при ангажимент от тях-
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на страна за стриктно спазване на
правилата за движение по пътищата например.
Възникването на подобни иновативни бизнес модели е факт благодарение на множеството възможности във връзка с обработката на
големи обеми данни, генерирани с
помощта на смарт сензори. На
същия принцип биха могли да бъдат
прецизно анализирани и всички инциденти и пътнотранспортни произшествия, за да се намали рискът от
настъпването им в бъдеще.
Ако един автомобил разполага с
опции за свързване с интернет, например чрез безжична Wi-Fi връзка,
то той автоматично се превръща в
смарт устройство, което може да
предложи асистирано или автономно шофиране, да известява водача за
различни рискове по отношение на
безопасността на автомобила и
пасажерите, да изучава околната
среда и маршрута и да събира и
съхранява диагностични данни за
„здравето“ на превозното средство.
Освен по отношение на сигурността и безопасността, свързаните
автомобили предлагат и по-интерактивно и забавно преживяване в сравнение с конвенционалните возила.
Около 90% от новите автомобили до
2020 г. ще разполагат с възможности за свързаност, което непременно
означава, че Big Data вече е сред водещите технологични тенденции при
производителите на оригинално оборудване. За разлика от традиционните превозни средства, свързаните
автомобили могат не просто авто-

90% от пътните инциденти в
световен мащаб са плод на човешка
грешка. Това е достатъчно обяснение за възникването и популяризирането на системите за асистирано и
автономно шофиране. За да се самоуправляват надеждно, автономните
автомобили се нуждаят от големи
обеми данни. За целта те са оборудвани с множество различни типове
сензори и датчици, които измерват
всички нужни параметри, включително позиция, скорост, посока, спирачен
ход, светлинна сигнализация, трафик,
близост на пешеходците и други
автомобили, както и всякакви
възможни опасности в обсега. На
база цялата тази информация автономният автомобил е в състояние да
вземе съответното самостоятелно
решение при даден сценарий и да
инициира подходящата последователност от действия с цел адекватен отговор на обстоятелствата.
Налице са предупреждения за сблъсък
при шофиране и паркиране, автоматична навигация, инструменти за
асистирано спиране, автоматизирано управление на скоростта и др.
Благодарение на използването на
Big Data технологии в такива приложения цялостно се променя и начинът, по който средностатистическият водач шофира, отбелязват
експертите. Чрез гигантските налични информационни масиви и автоматичното синхронизиране на автомобила към работните условия и
факторите на околната среда могат
да бъдат предотвратени множество механични повреди и пътни
произшествия, както и да бъде извършена превантивна подмяна на
части, които биха коствали много
време и средства, а често дори здравето и живота на шофьорите и
пътниците.
Анализът на поведението на водача и често използваните маршрути пък може да спомогне за предлагането на по-персонализирана автоматична GPS навигация например,
приоритизираща предпочитания път
до дома, любимия ресторант или найизгодната бензиностанция.
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измервателна техника

Новости при
осцилоскопите
В

технологично отношение осцилоскопите са се развили значително от появата им до дигиталната
трансформация през 80-те години на
миналия век. Напредъкът непрекъснато се ускорява - честотната лента
и честотата на дискретизация нарастват експоненциално, а в допълнение се появяват и нови функции и
възможности за измерване и визуализация. Основните производители
на осцилоскопи поддържат силни
отдели за научноизследователска и
развойна дейност, чиито инженери
се стремят да усъвършенстват инструментите. Според прогнозата
на анализатора Market Research
Future пазарът на осцилоскопи ще
нарасне от 2,3 млрд. щатски долара
през 2018 г. до 3,62 млрд. щатски
долара до 2023 г. при комбиниран
годишен темп на растеж (CAGR) от
8,2%. Частично растежът се обуславя от увеличаване на търсенето в
автомобилния сектор и популярността на потребителската електроника.
Въпреки че фокусът често е върху
самите осцилоскопи, начините за
сондиране предоставят голям потенциал за внасяне на подобрения.
Тъй като системите стават все по-
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малки, инженерите изискват нови и
иновативни подходи за свързване.
Сондите трябва да се усъвършенстват, за да отговорят на високите изисквания за експлоатационни
характеристики – по-широка честотна лента, по-малки смущения и
по-ниско капацитивно натоварване.
Наскоро бяха представени оптично
изолирани сонди, като те са едно от
най-големите постижения в сондиращата технология в съвременната
история. Тези сонди използват оптика, за да осигурят висока изолация и

голям коефициент на потискане на
синфазни сигнали.
Друга основна тенденция е, че
анализът ще продължи да се развива
отвъд простата визуализация на
сигналите. Повечето осцилоскопи в
средния клас могат да се използват
за наблюдение на почти всички представляващи интерес сигнали. Визуализацията им обаче вече не е достатъчна. Инженерите очакват осцилоскопите да предоставят широкоспектърна информация за самия сигнал, без значение дали става въпрос
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измервателна техника
за анализ на захранването, декодиране на серийните шини, измерване на
целостта на сигнала или дори много
по-усъвършенстван анализ на нежелателни фазови или честотни отклонения в предавания цифров сигнал
(jitter).
В днешно време осцилоскопите се
проектират така, че да предлагат
възможност за надграждане, често на
място за разлика от преди, когато
честотната лента и дължината на
записа трябваше да бъдат специфицирани при закупуването на апаратурата. Това осигурява по-голяма гъвкавост при справянето с променящите
се работни натоварвания и също
така удължава живота на инструмента. В близко бъдеще вероятно може
да се очакват още подобрения в тази
област, за да се отговори на непрестанно растящите потребности.
В исторически план функционалността на осцилоскопите е фокусирана върху времевата форма. Някои
проблеми обаче са по-лесни за решаване в честотната форма, особено
ако потребителят може да обвърже
събитията от честотната форма с
феномени в съответната времева
форма. Осцилоскопите вече предоставят доста по-елегантен и усъвършенстван анализ в честотната форма отвъд традиционното бързо преобразувание на Фурие (FFT), а някои
инструменти дори предоставят
възможност за интегриран спектрален анализ.
Практичността също е от голямо значение. Въпреки че може да изглежда незначително, спестяването
на няколко допълнителни действия с
осцилоскопа чрез по-прост и по-интуитивен потребителски интерфейс
може да допринесе за съществено редуциране на загубата на време. В
допълнение, това позволява на инженерите да се съсредоточат изцяло
върху разглеждания проблем, вместо
да се фокусират върху това как да
настроят осцилоскопа.
Наскоро бяха представени осцилоскопи, използващи интерфейс, подобен на този за смартфони. Осцилоскопите са прецизни инструменти, които трябва да измерват хилядни от волта и милиардни от секундата, поради което пригаждането им да оперират като продукти,
ориентирани към широкото потребление от клиенти, е голямо предизвикателство.
Друга тенденция е насочена към
повишаване на разделителната спо-
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собност и ограничаване на смущенията. През последните 15-20 години
цифровите осцилоскопи предлагаха 8битова вертикална резолюция, тъй
като скоростта беше обект на особено внимание. Сигналите обаче се
смалиха значително от времето на
транзисторно-транзисторната логика (TTL), за да може да се поддържат доста по-високи скорости на
пренос на данни. Изискванията за
енергийна ефективност и захранваните от батерии устройства също
допринасят за тенденцията към все
по-нисковолтови сигнали. Всичко
това в последно време доведе до
използването на 12- и повече битови аналогово-цифрови преобразуватели при осцилоскопите.
Тази технологична промяна позволи на инженерите да правят по-точни измервания, особено при нисковолтовите сигнали. Разбира се, по-голямата вертикална резолюция е от
значение, само ако потребителят
разполага със система за събиране на
данни, която не добавя допълнителни смущения към измерването.

От паралелни до серийни
измервания
В миналото микроконтролерните
системи използват паралелни архитектури, като по този начин всеки
шинен компонент има свой собствен
път. Следователно, потребителите
могат да използват тригер тип
тенденция или състояние, за да намерят събитие от интерес, след
което просто визуално да декодират
данните на шината.
Модерните микроконтролерни
конфигурации обаче използват серийни архитектури, което означава, че
данните от шината се подават на
серии. Серийните архитектури се
прилагат, тъй като заемат по-малко пространство върху платките,
имат по-ниски цени, използват вградени часовници и имат ниска консумация на енергия. В днешно време
производителите на осцилоскопи
предлагат разнообразие от тригери
за серийни данни, както и функции за
търсене и преглеждане на протоколи, които помагат на потребителите да засекат, декодират и направят измервания на събитията, представляващи интерес.

Осцилоскопи за смесени
сигнали
Осцилоскопите за смесени сигнали (mixed-signal oscilloscopes, MSO)

са хибриден тестов инструмент,
който комбинира практичността
на осцилоскопа с измервателните
възможности на логически анализатор, както и анализ на някои серийни протоколи. Осцилоскопът за смесени сигнали позволява на потребителите да наблюдават на дисплея
различни аналогови и цифрови
вълни, подредени по време. Въпреки
че не предлага всички налични канали, които осигурява един логически
анализатор (осцилоскопите за смесени сигнали обикновено имат 2-4
аналогови входа и около 16 цифрови входа), неговите ползи компенсират този факт. Логическите анализатори могат да бъдат прекалено сложни и трудни за използване,
докато осцилоскопите са по-интуитивни. Преимуществото на осцилоскопите за смесени сигнали е в
това, че те представляват добър
компромис между силните страни
на всяко от двете тестови устройства.
Цифровите осцилоскопи за смесени сигнали са създадени, за да може
да се обслужват много от embedded
системите със смесени сигнали, преобладаващи в съвременните технологии. Например автомобилните
електронни системи обикновено
имат аналогови управляващи устройства за двигателя и сензори с
цифрово управление. В миналото
традиционните осцилоскопи често
са избрани при анализиране на такива системи, но в повечето случаи
им липсва достатъчна задействаща
способност и входни канали. Поради
това специалистите използват както осцилоскоп, така и логически анализатор, за да се справят с тези
проблеми, но това често се оказва
сложно за настройка и експлоатация
решение. Ето защо MSO измервателните прибори се доказват като
основен избор при работа с микропроцесорни системи със смесени
сигнали.

По-мощни портативни
осцилоскопи
В миналото клиентите обикновено трябваше да избират между осцилоскоп от висок клас, заемащ много пространство, или портативен
осцилоскоп от нисък клас. Модерните високоскоростни дизайни и серийни данни направиха за много специалисти задължителна необходимостта от мощен и в същото време преносим осцилоскоп.
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измервателна техника
Потребителите също така все
повече персонализират устройствата с общо предназначение чрез софтуерни пакети, вече достъпни за
много от осцилоскопите в този клас.
Например софтуерни приложения
като различните серийни декодиращи пакети, софтуер за векторен
сигнален анализ, приложения за захранването, софтуер за офлайн наблюдение и анализ позволяват на потребителите да използват осцилоскопите с общо предназначение за много
специфични цели.

Автоматизирана
верификация
В миналото основната роля на
осцилоскопа е помощ в проектирането и отстраняването на грешки.
Например техник или инженер биха
го използвали за диагностика на неизправен електрически компонент.
Въпреки че осцилоскопите все още
се използват с тази цел, те доста
често намират приложение и като
инструмент за автоматизирана верификация, т. е. за да се гарантира,
че дадени устройства отговарят
на изискванията за спецификации на
определен стандарт за серийни данни.
В ерата на стандартизацията е
важно всяко устройство, използващо определена технология за серийно предаване на данни, да отговаря
на предварително зададени спецификации. Това позволява устройствата, произведени от различни компании, да бъдат съвместими помежду
си.
Осцилоскопите ще трябва да сведат до минимум въздействието си
върху тестваните системи, тъй
като при високи скорости на предаване на данни ефектът от тях става съществен. Разработват се и
приложения за съответствие, които
автоматизират процеса на тестване на устройства.

Интерфейси
В последно време потребителският интерфейс претърпява най-големи промени в посока по-широката
употреба на по-големи сензорни екрани и USB-базирани устройства. Поголемите сензорни дисплеи вече са с
висока разделителна способност, а
подобрената им чувствителност
осигурява на потребителя възможност за по-прецизен контрол по време на работа.
Също така се наблюдава тенден-
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цията бутоните на устройството
да разполагат с подсветка, която
сменя цветовете си в зависимост
от използвания канал. По този начин
потребителят може да бъде сигурен
на кой канал се извършва измерването и за къде се отнасят настройките, които прави.
От друга страна, USB-базираните
осцилоскопи предоставят тази функционалност на по-ниска цена, тъй
като могат да бъдат свързани с компютър с монитор за по-добър контрол в сравнение с предшестващите
инструменти, използвани в индустрията.
Тези опции допринасят за доста
по-висока ергономичност при използването на устройствата и позволяват на потребителя да прави
справки и да управлява инструмента
по-лесно за по-бързи измервания. Това
води до пестене на време в процеса
на проектиране и разработка.
Ако потребителите желаят да
работят от разстояние, тогава за
управлението през мрежа би била
доста полезна IP връзка (например за
управление от офиса на инструмент,
намиращ се в лаборатория). За
Windows-базираните устройства в
допълнение може да се предвиди изходен видеопорт, при което с едно
устройство ще могат да се осъществяват едновременно няколко задачи.

Други функции
Няколко са стандартните критерии, на които потребителите винаги трябва да обръщат внимание,
като например: честотна лента
поне 5 пъти по-широка от скоростта на сигнала; честота на дискретизация поне 5 пъти по-висока от
скоростта на сигнала; достатъчно
на брой входни канали.
Важно е да се има предвид съвместимостта на сондите от правилния тип (пасивни сонди, активни
сонди, токови сонди, радиочестотни сонди за близко поле, или дори високоскоростни сонди със запоена
връзка върху изпитваната платка).
От значение са също така и аксесоарите (кутии за транспортиране,
софтуер за задълбочен анализ, адаптери, предусилватели и др.), лесното управление, свързаността, декодирането на серийна шина и наличието на доставчици на услуги по поддръжка на територията на страната.
Потребителите би трябвало да
обърнат внимание и на още няколко
допълнителни характеристики като
интегриран анализ на времева и честотна форма на едно устройство,
измервания на мощност, вградени
демонстрационни файлове и възможност за инсталиране на мрежови
устройства на осцилоскопи, които
не поддържат Windows.
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Високотехнологични
шприц машини
И

зработката на пластмасови
изделия чрез леене под налягане непрекъснато бива осъвременявана
чрез въвеждането в производствените практики на различни иновативни и високоефективни технологии. И
макар качествените подобрения при
инженерните материали и дизайна
на матриците да са от съществено
значение за цялостното оптимизиране на метода, от най-ключова важност се оказва модернизацията при
шприц машините. Съвременните
шприц автомати разполагат с богат инструментариум от технологични решения за преодоляване на
различни традиционни предизвикателства при шприцването на пластмаси като загубите на материал,
ниската производствена и енергийна ефективност и недостатъчната
екологосъобразност на метода. Машините за инжекционно формоване
от ново поколение се отличават с
висока степен на автоматизация,
възможности за роботизирано обслужване, системи за мониторинг и
управление на работните параметри и множество други предимства в
сравнение с предшествениците си
от края на миналия век.
В контекста на новия глобален
производствен ред, зададен от
Industry 4.0 и Internet of Things, шприц
машините са изправени пред предизвикателството да се съревновават
по производителност и ефективност с иновативни производствени
решения като 3D принтирането и да
отговорят на нарастващите изисквания за интелигентна функционалност вследствие на повсеместната
дигитализация в индустрията.

Роля на
автоматизацията
Автоматизацията изиграва водеща роля в усъвършенстването на
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леенето на пластмаси под налягане
през годините. Съвременните достижения в областта успяват да
превърнат шприц автоматите в
достойни конкуренти на адитивните техники за производство на пластмасови изделия, промотирани от
Четвъртата индустриална революция. Средствата за автоматизация
асистират машините за инжекционно формоване в най-повторяемите и
рутинни операции – изваждането на
готовите втвърдени детайли от
шприцформите, поставянето им
върху транспортните ленти, придвижващи продукцията към следващия етап на обработка и т. н. Конвенционалните решения за автоматизирано обслужване на шприц автоматите са със сравнително ниска
степен на безопасност за хората и
обикновено се налага да бъдат обезопасявани или отделяни от другите
работни зони чрез защитни ограждения.
Технологичното развитие в областта на роботиката обаче позволява значително по-безопасното автоматизиране на тези операции чрез

високоефективни системи за роботизирано обслужване и коботи. Функциите за ограничаване на силата,
прецизиране на движенията и предотвратяване на сблъсък и дори допир с човека прави възможна колаборацията между хора и роботи в споделено работно пространство и в
производството на пластмасови
продукти. Интегрирането на толкова висши средства за автоматизация в изпълнението на метода му
осигуряват непостигана досега
гъвкавост и ефективност.
Благодарение на съвременните
технологични разработки в областта се наблюдава отчетливо подобрение в повторяемостта на производствените процеси и цялостно повишаване на качеството на готовата
продукция. И ако в миналото на автоматизиране са подлежали основно груби и силови операции в индустриалното производство, днес роботизираните асистенти и коботите
могат да заместят човека и в далеч
по-фини задачи като т. нар.
overmolding или двустъпковия процес
по изработка на пластмасово изде-
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лие от два различни материала. При
него първо се отлива ядро от потвърд субстрат, върху което се
шприцва втори по-мек материал,
например течен силикон или термопластичен еластомер. Друго подходящо приложение на автоматизираните обслужващи системи за шприц
автомати е обрязването на излишния материал, образуван от леяковите разделителни канали на матрицата. Изключително високата прецизност на роботите в тази дейност често елиминира нуждата от
допълнителна повърхностна обработка на детайлите за по-неспецифични приложения.
Автоматизирането на редица
операции при леенето на пластмаси
под налягане е желателно не само с
цел повишаване на качеството, прецизността и скоростта на изпълнение, но и в стремежа да се изключат
някои непосредствени рискове за
здравето и безопасността на работниците. Шприцоването е поначало
опасна за човека производствена
технология, свързана с екстремни
горещини, много подвижни машинни
елементи, тесни работни пространства и често затруднено извършване на ремонт и поддръжка на машините. Използването на автоматизирани и роботизирани системи за
изпълнението на тези задачи позволява не само драстично повишаване
на безопасността за работниците,
но и освобождаването им от обслужващите операции и пренасочването
им към по-отговорни дейности като
програмиране на машините и ефек-
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тивно оползотворяване потенциала
на наличните ресурси за автоматизация.

Роботизиране на
операциите
Роботизираните шприц машини
могат да произвеждат богат асортимент от компоненти и изделия
чрез леене под налягане на широк
набор от материали в матрици. Големият им обхват на действие в
хоризонтално и вертикално направление им осигурява висока степен на
гъвкавост, което ги прави атрактивна инвестиция във все повече
производствени приложения в полимерната индустрия. Този тип роботи могат да изпълняват различни
задачи, свързани с производството
на пластмасови продукти, като затягане на леяковите форми, зареждане на ядрата за повърхностно
шприцване при двустъпковия процес
на формоване под налягане, финишна
обработка и асемблиране на отлетите части. Те са в състояние да извършват и специфични операции
като вътрешно декориране и етикетиране на заготовките в матриците.
Специализираните роботизирани
клетки за инжекционно формоване в
най-модерните съвременни фабрики
могат да изпълняват и сложни задачи по ултразвуково и лазерно заваряване, намалявайки времетраенето на
цикъла по заваръчна обработка. Друго основно предимство на робоклетките е възможността им да осъществяват предварителна обработка

на пластмасови или каучукови компоненти и изделия, на които им предстои повърхностно нанасяне на адхезив или боя.
Едно от водещите приложения на
роботизираните системи е т. нар.
шприцване с вложка. При този метод
по време на формоването в леяковата форма роботът поставя метална или полимерна вложка, около която се инжектира под налягане основният полимерен субстрат. Така формованото ядро може да се подложи
на допълнително повърхностно формоване чрез инжектиране на втори
вид материал в друга матрица, в
чиято сърцевина е разположена
първичната заготовка. Зареждането
и разтоварването на детайлите и
матриците се извършва автоматизирано от робота. Докато изделието се втвърдява, роботизираната
система може да уплътнява времето си чрез подрязването на излишния материал от леяковите канали
върху повърхността на продуктите
от предишната партида, повишавайки производителността и ефективността.
В автоматизирането на процеса
по леене на пластмаси под налягане
могат да се използват широка гама
от роботи с различна товароносимост. 3-осните роботи обикновено
се срещат в комбинация с хоризонтални машини за инжекционно формоване във високоскоростни производствени процеси, а 6-осните са
гъвкав вариант както за хоризонтални, така и за вертикални конфигурации, позволявайки по-голям обемен
обхват на работната зона. 6-осните системи са подходящи и за окачен (подвижен или статичен надземен) монтаж при наличие на препятствия за монтирането им на земята. SCARA роботите пък осигуряват
работно пространство с формата
на окръжност и са отлично решение
за зареждане и разтоварване на вертикални шприц автомати.

Системи за бърза
подмяна на
шприцформите
Водещи задачи по посока оптимизиране на процеса на леене под налягане са адекватното „оразмеряване“
на производствените партиди в зависимост от приложението, намаляването на скрапа, редуцирането на
времето за конфигуриране и интегрирането на възможности за прогнозна поддръжка на шприц машините. В допълнение към генералните
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цели за повишаване на ефективността, производителността и скоростта на шприцване, тези мерки
могат значително да подобрят работата на съвременните високотехнологични автомати за шприцване
на пластмаси под налягане. Една от
най-времеемките дейности в процеса, която притежава огромен потенциал за автоматизиране, е подмяната на шприцформите. Ако се изпълнява ръчно, тя неминуемо ще консумира най-голям дял от времето и разходите за изработка на пластмасовите изделия. Това е също и производственият етап, който крие най-голям риск от трудови злополуки.
Ето защо експертите препоръчват инвестирането в решение за
автоматична подмяна на матриците, което обикновено се изплаща изключително бързо. Освен ускоряване
на процеса и намаляване на времето
за производство този технологичен
ъпгрейд ще позволи и повишаване на
безопасността на формоването.
По данни от пазарни проучвания в
областта внедряването на система
за автоматична подмяна на шприцформите намалява: разходите за
инвентаризация с до 60%, разходите
за труд с до 40%, времетраенето на
производствените прекъсвания с до
15% и общите производствени разходи с до 20%. Така замяната на горещите запълнени с разтопена пластмаса матрици с празни леякови
форми значително се ускорява, а процедурата от часове се съкращава до
едва няколко минути.
Друг от техническите аспекти,
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притежаващи потенциал за оптимизиране, е захващането на шприцформите. Специализираните средства
за бързо захващане могат да сместят много от необходимото време,
като в допълнение повишават и
степента на безопасност, тъй като
така матриците вече не изискват
ръчно освобождаване и затягане.
Още един аспект по отношение
на леяковите форми, който позволява технологични подобрения, е техният дизайн. Колкото по-прецизни са
повърхностите им, толкова по-малка (или никаква) финишна обработка
ще е необходима за готовите изделия. А това отново ще допринесе за
ускоряване на етапа на производство. Тези възможности са от особена важност и при прототипирането, а подобренията в дизайна на
матриците се считат за важни
стъпки към „скъсяване на дистанцията“ между проекта, прототипа и
крайния продукт.

Интелигентни функции
Дигитализираните фабрики на
Индустрия 4.0 изискват интелигентно оборудване и това важи в пълна
сила за съвременните шприц машини. За да отговорят на динамичните изисквания на глобалната индустрия в хода на нейната цифрова
трансформация, машините за леене
на пластмаси под налягане стават
все по-високотехнологични, производителни и ефективни. Те са и все посвързани и интелигентни, превръщайки се в ключови елементи от
производствената комуникационна

мрежа, способни да обменят информация с останалото оборудване в
системата, да се самообучават и
дори да вземат автономни решения.
Основния ресурс в условията на Четвъртата индустриална революция са
данните и именно във възможностите за събиране, обработка и обмен
на данни се крие най-голям потенциал за оптимизиране работата на
модерните шприц автомати. Благодарение на сензорните, информационни и комуникационни технологии
от ново поколение шприц машините
в наши дни могат да функционират
прецизно и сигурно, с почти нулева
човешка намеса и със солидна гаранция за повторяемо високо качество
на продукцията.
Сред начините за интелигентно
повишаване на ефективността на
процеса на формоване са функциите
за автоматично стартиране на програма за предварително затопляне
след получаването на данни от системата за мониторинг, че предишният етап от производствения
цикъл наближава своя край. Комуникацията между отделните производствени станции и машини може да
сведе до минимум времетраенето на
периода в режим на изчакване на
оборудването. И тъй като генерирането и поддържането на определено
количество топлина за разтопяването на пластмасата изисква значително количество енергия, функцията за предварително подгряване,
достъпна при интелигентните
съвременни шприц автомати, е важно стъпало в посока повишаване на
енергийната им ефективност.
Изобилието от данни за технологичните процеси в реално време позволява прилагането и на друга важна стратегия в контекста на
Industry 4.0 – прогнозната поддръжка.
На база събраните от оборудването
данни за производствените техники и етапи, натоварването и поведението на отделните системи в
течение на времето програмата за
превантивна поддръжка може да
идентифицира потенциални проблеми и да предотврати предстоящи
неизправности чрез препоръки за
подмяна на даден компонент, преразпределяне на натоварването и оптимизиране на експлоатацията на
шприц машините. Големите информационни масиви, генерирани от интегрираните в оборудването сензори, могат да послужат като база за
изготвяне на диагностични доклади
и показания за по-ефективна работа
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машини
та е в състояние да регистрира хода
на промяна във вискозитета на материала в течение на неговото затопляне и да изчисли минималната
необходима сила на инжектиране с
цел избягване на излишен механичен
стрес върху изделията и матриците.
На подобен принцип интелигентният шприц автомат може самостоятелно да измери и необходимия поток на охлаждащ флуид към шприцформите с цел постигане на оптимален процес на отнемане на топлина без преохлаждане или допускане на
загуби на енергия.

Пазарни тенденции

на автоматите. Така производителите ще могат да гарантират, че
няма да бъдат допускани нежелани
отклонения от сроковете и изпълнението на клиентските поръчки няма
да бъде възпрепятствано.
Възможността всички машини в
една фабрика да бъдат свързани помежду си в единна облачна платформа значително унифицира и улеснява
работата. Така на оборудването се
делегира ключовата отговорност да
събира, анализира и споделя необходимата информация с цел да решава
максимално автономно и да гарантира оптимално и постоянно качество.
Сред ключовите възможности за
технологично обновяване на шприц
машините е и IoT свързаността.
Събраните и анализирани данни,
свързани с работата на автоматите за формоване под налягане, могат
да осигурят максимална повторяемост на процеса по шприцване, обезпечавайки едно и също високо ниво
на качеството на продукцията.

Скорост и управление
На пазара се предлагат различни
модели шприц автомати, обикновено
подразделени в три класа според капацитета или тонажа, определящ
мощността на затваряне/заключване – до 200 т, от 200 до 500 т и над
500 т. По отношение на задвижването отново са достъпни три варианта – електрически, хидравлични и
хибридни автомати. Проектантите
на високотехнологични шприц маши-
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ни все по-често залагат на хибридни
решения. Изцяло електрическите машини за леене под налягане също набират висока популярност поради
възможностите им да си съперничат
с хидравличните конфигурации с акумулаторно осигуряване във високоскоростни приложения като формоването на пластмасови опаковки и капачки. Стремежът към подобрена
бързина е отчетлив и при специализираните системи за леене на PET
заготовки (от полиетилен терефталат), при които се залага на свързване между машината и системата за
подмяна на матриците с цел максимално застъпване на отделните етапи, свеждането до абсолютния минимум на паузите и извличането на
максималния потенциал от продължителност на производствения цикъл.
За ускоряване на процесите се прилага и функция за бързо загряване и охлаждане на шприцформите.
Високото качество на изделията,
произведени с помощта на високотехнологичните модерни машини за
леене на пластмаси под налягане, се
гарантира и от специализираните
интегрирани платформи за мониторинг и управление на шприцването,
които се грижат за оптималната
настройка на работни параметри
като температурата и налягането
на изходния материал. Прецизният
контрол на технологичния процес,
опосредстван от събраните от сензорите данни, е основен фактор за
оптимизиране на процеса. Система-

По данни от актуално проучване
на сегмента шприц машини, цитирани от Market Watch, глобалният пазар на оборудване за леене на пластмаси под налягане е бил в размер на
над 15 млн. щатски долара през 2017
г. и се очаква да достигне повече от
22 млн. до края на 2025 г. Подобно
развитие ще бъде показател за комбиниран годишен темп на растеж в
сегмента от 4,7%, прогнозират пазарните специалисти.
Основните фактори, стимулиращи
ръст в продажбите на шприц автомати през последните три години, са:
нарастващото търсене в световен
мащаб на лети пластмасови изделия
и повсеместното налагане на норми
за енергийна ефективност, промотиращи използването на високоефективно оборудване. Тези тенденции
ще се запазят и в бъдеще, очакват
анализаторите, като предвиждат
скок в продажбите на изцяло електрически и хибридни машини за инжекционно формоване през следващите
няколко години. Водещ сегмент по
отношение на задвижванията обаче
ще останат електрическите системи, твърдят от Market Watch.
Конкурентоспособността на метода в сравнение с алтернативни
технологии, като триизмерния печат, ще се запази и през идната петилетка благодарение на множеството технологични подобрения в
метода, дизайна на машините и
шприцформите.
Най-търсените от потребителите функции през следващите 5-6 години ще включват: отдалечен мониторинг, мониторинг на състоянието
(включително измерване на вибрации,
въртящ момент, температура, както и проследяване статуса на лагери
и ротационни елементи, електрически системи, затягащи приспособления, инжекционни дюзи и т. н.).
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Предотвратяване на
обратен поток във
водоснабдителни
инсталации
О

сигуряването на чиста и безопасна питейна вода в съвременния
свят може да е предизвикателство
предвид съществуването на множество потенциални химични замърсители. В допълнение, съществуват и
редица начини, по които водоснабдителните системи могат да бъдат
свързани с други системи. Наличието на обратен поток във водоснабдителната мрежа води до замърсяване на водата до степен, правеща
я негодна за консумация. Това обуславя необходимостта от използването на решения за предотвратяване
на обратния поток във всички видове сгради – промишлени, обществени и жилищни. Те намират приложение в обществени водоснабдителни
мрежи, предприятия от хранителновкусовата индустрия, болнични водоснабдителни системи и др.
Предпазителите за обратен поток представляват механични устройства, които осигуряват физическа защита от възникването на това
явление. Обратният поток може да
бъде предотвратен и чрез въздушно
пространство, елиминиращо връзката между две водопроводни системи.
Предлагат се много различни видове механични устройства за предотвратяване на поток например
компоненти за понижаване на налягането, прекъсвачи за работа при
атмосферно налягане или вакуум и
двойни възвратни вентили. Видът
на използваното устройство във
всеки отделен случай се определя от
типа обратен поток, който може
да се очаква в конкретното прило-
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жение, това дали устройството ще
е под постоянно налягане или не, и
от степента на опасност на флуида, който може да постъпи с обратния поток във водоснабдителната
система.

Същност на обратния
поток
Обратният поток е нежеланото
връщане на вода във водоснабдителната тръба от системата за питейна вода, което може да се превърне
в сериозен проблем, особено когато
съдържа опасни замърсители или бактерии. Може да възникне вследствие
на обратно налягане или обратно
връщане чрез сифон.
Обратно налягане се получава,
когато налягането в потребителската инсталация е по-високо от
това във водоснабдителната система. Това може да доведе до неже-

лано връщане на вода в обратна
посока. До този дисбаланс в налягането може да се стигне при водоснабдителни инсталации в многоетажни сгради, системи с хидрофорни помпи и свързвания за котелни
системи.
Обратното връщане чрез сифон
се причинява от отрицателно или
понижено налягане във водоснабдителната система, поради което
вода може да бъде засмукана обратно във водопровода. Факторите,
причиняващи това явление, са няколко – например ремонт или спукване
на тръби, които са разположени пониско от точката на обслужване,
понижено водопроводно налягане,
дължащо се на висок черпателен дебит, както и недостатъчно голям
диаметър на водоснабдителните
тръби, водещ до висока скорост на
водата и намалено налягане при сму-
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кателната страна на хидрофорна
помпа.
За да възникне обратен поток,
трябва да е налична действителна
или потенциална връзка между водоснабдителната система и източник
на замърсяване, например непитейна
вода, промишлена течност или газ.
Тази връзка може да е временна или
непрекъсната и да е например между
системата за питейна вода и инсталация за отопление или охлаждане,
поливна система, байпасни контури
или линии за водоподготовка.
Както беше споменато, за предотвратяване на постъпването на
замърсени течности или газове във
водоснабдителната система може
да се използва богат набор от решения. Обикновено изборът на подходящо устройство се определя в зависимост от степента на опасност,
която поставя връзката между двете системи. Допълнителни фактори
са размерът на тръбите, разположението им, както и необходимостта
от тестване на устройствата за
гарантиране на нормалната им експлоатация.
Решенията за справяне с риска от
възникване на обратен поток са
шест – оставяне на въздушно пространство, барометрични контури,
прекъсвачи при атмосферно налягане и вакуум, двойни възвратни вентили с междинен отвор и устройства за намаляване на налягането.

Въздушни междини
Те представляват високоефективно решение за предотвратяване на
обратен поток в местата, където
може да има условия за отрицателно налягане. Прието е, че междинното въздушно пространство трябва
да е с размер равен на два пъти диаметъра на водоснабдителната
тръба, но никога под 2,5 см.
Въпреки високата ефективност
оставянето на въздушно пространство прекъсва потока във водопровода, което е свързано със съответната загуба на налягане. Поради това
те се използват предимно в края на
водоснабдителната линия, където
може да са необходими резервоари.
Използването на въздушни пространства за предотвратяване на
обратен поток е свързано с някои
особености. В непрекъсната водопроводна система всяко въздушно
пространство изисква допълнителни разходи за резервоари и вторични помпени инсталации. Освен това
при прилагането на това решение
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водата е изложена на околния въздух,
съдържащ бактерии, прахови частици и други замърсители. Абсорбиращият ефект на течащата вода е
предпоставка за постъпване на тези
замърсители в резервоарите. При
навлизането на водата от тръбата
в задържащия резервоар може да се
отдели свободен хлор, като по този
начин се понижава устойчивостта
на водата на бактериално замърсяване при дългосрочно съхранение.
Изброените особености налагат
регулярната инспекция на въздушните междини. Те могат да бъдат реализирани с налични на пазара ВиК
компоненти или да бъдат закупени
като отделни единици, които да
бъдат интегрирани във водопроводните системи.

Барометрични контури
Представляват непрекъснат
участък от водопроводната тръба,
който рязко се издига до височина от
около 11 м, след което се връща до
първоначалното ниво. Барометричните контури ефективно предпазват водоснабдителната система
от обратен поток чрез сифон. Не
могат да се използват за защита от
отрицателно налягане. Принципът
им на действие се основава на факта, че водна колона при налягане при
морското равнище не може да се
издигне над 10,3 м. По принцип барометричните контури се изработ-

ват на местно ниво и са с височина
близо 11 м.

Вакуум прекъсвачи за
атмосферно налягане
Те са сред най-простите и разходно ефективни механични устройства за предотвратяване на обратен поток. Когато са инсталирани
правилно, могат да осигурят отлична защита срещу обратно връщане
чрез сифон. Не трябва да се използват за защита срещу условия на
отрицателно налягане.
Конструкцията им включва свободно движещ се поплавък на вал и
уплътнение в горния му край с еластомерен диск. Водният поток повдига поплавъка и уплътнението затваря тръбата в горно направление.
Водното налягане поддържа поплавъка в тази позиция, а спирането на
водоподаването ще доведе до спускането му и отварянето на тръбата в направление надолу.
Тези устройства трябва да се
инсталират вертикално и поне 15 см
по-високо от крайния отвор. Веднъж
монтирани във водоснабдителната
система, тези устройства не могат
да бъдат тествани. Обикновено осигуряват надеждна защита срещу
обратно връщане чрез сифон.

Вакуум прекъсвачи за повисоко налягане
Тези устройства са надграден
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вариант на описаните по-горе и са
разработени в отговор на необходимостта от приложение при постоянно налягане и тестване на място.
Това е възможно благодарение на
добавена пружина върху поплавъка,
два допълнителни шибъра, тестови
кранове и още един възвратен вентил.
Трябва отново да се отбележи, че
тези устройства могат да бъдат
използвани при постоянно налягане,
но не защитават от условия на
отрицателно налягане. Поради това
те трябва да бъдат монтирани минимум 15 до 30 см по-високо от съществуващия отвор.
Предлага се и модификация на
това устройство, специално проектирана за минимизиране на разлива
на вода. Изискванията по отношение
на инсталация и хидравлични условия
са аналогични на тези за стандартните устройства.

Двойни възвратни
вентили
Двойните възвратни вентили с
междинен отвор са разработени в
резултат на нуждата от компактно устройство, осигуряващо защита
при умерени рискове и отрицателно
налягане, с възможност за приложение под постоянно налягане. Представляват два възвратни вентила с
отвор между тях. Налягането от
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линията поддържа отвора затворен,
но при нулево налягане или обратно
връщане чрез сифон той се отваря
към атмосферата. Наличието на
отвора към атмосферата осигурява
допълнителна защита срещу възникването на обратен поток.
Двойните възвратни вентили на
практика представляват два единични възвратни вентила в един корпус,
разполагащ и с два тестови вентила и два плътно затварящи се шибъра. Възможността за тестване дава
на това устройство голямо предимство пред използването на два независими възвратни вентила, като
всеки от тях или и двата могат да
бъдат проверени дали работят или
дали са замърсени.
Всеки вентил е с пружинно затваряне, което позволява „захапването“
на малки отломки и замърсявания и
затварянето му дори при наличието
на такива. Този тип устройства се
използват за защита на инсталации,
изложени на малка до средна опасност, например при парни котли в
хранително-вкусовата промишленост.

Устройства за понижено
налягане
Устройствата, базирани на редуцирано налягане, осигуряват максимална защита при обратно връщане
чрез сифон и наличие на отрицател-

но налягане. Представляват модифицирани двойни възвратни вентили с
отвор към атмосферата между тях
и проектирани така, че налягането
в зоната между вентилите да е пониско от налягането във водоснабдителната тръба. Това дава възможност за предотвратяване на обратен поток, дори когато и двата
възвратни вентила са замърсени.
Могат да бъдат използвани под постоянно налягане и в инсталации с
висок риск. Предлагат се с тестови
вентили и шибри.
Потокът постъпва в централната камера в противодействие с налягането, което оказва натовареният първи възвратен вентил. Вследствие на това водоснабдителното
налягане спада до предварително
определена стойност. Налягането в
централната камера се поддържа пониско от началното благодарение на
предпазен вентил. Вторият възвратен вентил е независим от налягането, необходимо за отваряне на
предпазния клапан. В случай че налягането се повиши след устройството, вторият възвратен вентил се
затваря, предотвратявайки възникването на обратен поток. Устройствата от този вид обикновено се
използват във високорискови инсталации например в системи за галванични покрития, болници, автомивки
и др.
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Как когенерацията прави
Гимел по-конкурентни на
европейския пазар
Редовните анализи на смазочните продукти с MobilServ™ следят пулса
на всички когенерационни инсталации в Гимел
Когато купуваме биологични плодове и зеленчуци, името
Гимел ни звучи познато - най-известната марка биологично
сертифицирана храна у нас. Но био плодовете и зеленчуците,
които купуваме, са само малка част от продукцията на фирмата. Всъщност 80% от производството й се продава извън
България - предимно в ЕС. Българският производител има няколко ключови предимства, чрез които, наред с доброто си
качество, успява да поддържа конкурентна цена и "био"
имидж. Производството е сертифицирано по редица стандарти като IFS Food, GlobalGAP и др.

Отопление и електричество
В страна като България оранжерийното производство на
зеленчуци изисква сериозно отопление през студения зимен
сезон. Според различни оценки между 50 и 60% от себестойността на един оранжериен зеленчук е... неговото отопление.
Отопляването на големи площи оранжерии е мащабно предизвикателство. В Гимел залагат на съвременно решение, като в периода 2012-2014 г. изграждат когенерационни инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в обектите си.
Топлината от когенераторите се подава към отоплителните системи на оранжериите целогодишно.

"Био" имидж и ценово предимство
Използването на високоефективни, съвременни когенератори за отопление на оранжериите носи важно ценово предимство на Гимел. То е от голямо значение за компанията на
фона на конкуренцията от страни с по-благоприятни климатични условия.
"Био" имиджът е друг ценен ресурс. Този тип високоефективно отопление е нискоемисийно. "Този факт има огромно
значение за нашите клиенти", казва изпълнителният директор на Оранжерии Гимел АД Марин Генуров и допълва: "За тях
е важно, че продукцията е произведена с минимално въздействие върху околната среда."

Поддръжка като по учебник
Инвестицията на Гимел в когенерационните инсталации
е крупна и поддръжката им трябва да е изрядна. Машините
са производство на Jenbacher. Всяко непланирано прекъсване
на работата им означава затруднено отопление, риск за продукцията, големи непланирани разходи за ремонт.
"От самото начало работим с масла MobilTM , защото те
са първи в списъка с предписанията на производителя", споделя инж. Димитър Марков, ръководител когенерации на
Оранжерии Гимел АД.
Техническият екип прави постоянен мониторинг на работата на когенераторите. Това става чрез редовно и често вземане на проби от двигателно масло и изпращането им в MobilServTM
за анализ. Подобно на пълната кръвна картина при човека, контролният анализ веднага разкрива "здравословното състояние"
на всеки когенератор. Така например ако в състава на маслото
се засече съдържание на антифриз, техническият екип веднага
разбира, че е започнало да се уврежда уплътнение. Повишено съдържание на метали може да е причинено от прекомерно триене в цилиндровите групи или лагерите.
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"Чрез редовните анализи на двигателното масло буквално
следим живота на когенератора", допълва инж. Марков.

Бързина и насоки
MobilServTM осигурява онлайн платформа, която позволява
изпращането на проби и получаване на резултатите в реално време. Използването й е лесно чрез приложение за таблет
или смартфон. Всеки анализ се вписва чрез QR код от етикета на всяка проба. Резултатът идва директно на е-поща.
Освен че пести време, MobilServTM дава и ценни насоки на
инженерите. Резултатите, които са в норма, се визуализират в зелено, а останалите - в жълто и червено. Софтуерът
извежда и бележки с препоръки какви са обичайните източници на съответните отклонения.

Сравнимост
За всяко оборудване, регистрирано в MobilServTM, се трупа
история с резултатите от всички правени анализи. Така се
следят тенденции в изменението на показателите на смазочните материали, които са решаващи за работоспособността на един когенератор, навременното ремонтиране,
коректната поддръжка и дългосрочната безпроблемна експлоатация. "Изключително важно е да се следват стриктно
препоръките на фирмата-производител за честотата на
маслените проби, не само през гаранционните периоди на машините, а и след това", завършва инж. Димитър Марков.

За повече информация:
Димитър Славов, Мениджър инд. продукти
Омникар БГ ЕООД
M.:+359886200051, slavov@omnicar.bg
www.omnicar.bg

65

механични системи

Стружкоотвеждащи
транспортьори
Ц

ел на всяка механична система за стружкоотвеждане е последователното и ефективно отстраняване на стружките от металообработващата машина, без да се допускат остатъци, които да възпрепятстват производството. Съществуват четири основни вида стружкоотвеждащи транспортьори: гуменотранспортни ленти (ГТЛ) с шарнирно свързване, магнитни, филтриращи
и дискови. Всяка от тези конструкции притежава характерни особености на дизайна, които я правят подходяща за определен обхват от приложения.
Изграждането на централизирана
автоматична система за транспортиране на стружките в цеховете за
производство на машинни детайли
и метални изделия намалява усилията на работниците, елиминира препятствията за движението в обекта, повишава безопасността и улеснява почистването на работните
места и оборудването. При проектирането на такава система е важно
да се вземат предвид плановете за
евентуално бъдещо разширяване на
производството. Транспортьорите
обикновено имат доста дълъг експлоатационен живот. Така производственото предприятие може да надвиши капацитета на своята система за стружкоотвеждане само за
няколко години и да се наложи нейната подмяна или реконструкция.
По отношение на възможностите
за монтаж съществуват няколко вида
конфигурации: скрити (за подподово
разполагане), наземни и окачени (над-
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земни) транспортьори. В много случаи най-подходящ вариант е монтирането на транспортьора под пода,
тъй като така той може да бъде
залят директно с бетон или покрит
с подови елементи и да стане практически невидим. Такива конструкции
изискват най-малка дължина на транспортьора, тъй като машините обикновено изхвърлят стружките близо
до нивото на пода. Въпреки това инсталирането на скрит подподов
стружков конвейер в работещ цех е
предизвикателство, тъй като налага необходимост от правене на изкопи в пода, което е свързано със значителни капиталовложения и става
причина за продължителни прекъсвания на производството и нежелани
престои на оборудването. Този вариант не е подходящ и за металообработващи предприятия, в които чес-

то се мени разположението на отделните машини.

Избор на транспортна
система
Има много фактори, които е добре да бъдат взети под внимание при
закупуването на стружкоотвеждащ
транспортьор за нова металообработваща машина или преоборудването на съществуваща работна станция. С появата на мултифункционалните обработващи центри, които
изпълняват множество задачи и
отделят различни видове и размери
стружки, изборът е още по-комплексен.
Типът транспортьор, който найточно отговаря на приложението,
зависи основно от видовете обработвани материали. Някои системи
за стружкоотвеждане са подходящи
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за работа с даден метал, но може да
се окажат неефективно решение при
обработката на различни метални
сплави, желязо или пластмаси. Съществени фактори са и видът и размерите на образуваните стружки, дали
са фини или груби, твърди или крехки, начупени или дълги.
При избор на решение е важно
моделът на стружкоотвеждащия
транспортьор да бъде съвместим с
конкретната металообработваща
машина, с която ще работи. Друг
въпрос, на който трябва да се отговори, е как ще бъдат събирани и
отвеждани стружките. Повечето
транспортни системи ги придвижват към бункер, който трябва периодично да се изпразва. Този съд трябва да е съобразен по обем с количеството материал, който ще бъде
отделян в рамките на производствения цикъл. Това ще намали риска от
струпване и сбиване на отпадъчните остатъци и преливането им на
пода.
Добре е да се предвиди още ще
обслужва ли механичният транспортьор машини, образуващи смесени
стружки от различни материали или
ще се работи само със специфичен
материал, например месинг, чугун
или пластмаса.

Гумено-транспортни
ленти (ГТЛ) с шарнирно
свързване
Гумено-транспортните ленти с
шарнирни скоби са най-разпространеният тип стружкоотвеждащи
транспортьори. Те осигуряват гъвкавост, лесна експлоатация и надежд-
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ност за широка гама от приложения
в областта на машинната обработка. Този тип системи са подходящи
за работа с железни, алуминиеви или
смесени стружки, включително груби и твърди стърготини. ГТЛ могат
да бъдат използвани и при обработката на пластмаса, при която не се
отделят фини стърготини. В голяма
част от приложните сценарии тези
конвейерни механизми се предпочитат при работа със стругови машини. Те не са най-добрият избор при
мултифункционални обработващи
центри или други операции, при които се образуват фини стружки, независимо дали приложенията са нестандартни или смесени. Това се
дължи на факта, че гумените ленти
с шарнирни скоби не могат да филтрират охладителната течност, за
да отстранят фините частици, които се отвеждат с флуида и могат
да запушат транспортьора, охлаждащите линии и помпите. Използването на ГТЛ в такива приложения
води до риск от прекъсване на работния процес и прекомерни разходи за
поддръжка.

Филтриращи
транспортьори
Стружкоотвеждащите транспортьори с възможност за филтриране
и рециклиране на охлаждащата течност обратно към металообработващата машина са достъпни в различни конфигурации. Сегментът
включва модели със сменяеми филтри; такива с постоянни, самопочистващи се и филтриращи барабани,
изработени от неръждаема стома-

на или други материали; както и скреперни системи, които използват
перфорирани филтърни кутии.
Отново, от решаващо значение за
правилния избор на филтриращ
транспортьор за стружкоотвеждане е доброто познаване на приложението. Някои системи от този тип
са проектирани така, че са ефективни само при работа с фини стружки,
докато други могат да се справят с
фини, груби, начупени и дълги стружки еднакво добре. Част от обработваните материали, например пластмасите и чугуните, създават специални предизвикателства пред системите за филтриране. Ако се предвижда обработка на такива материали,
това е препоръчително да бъде взето предвид при оценката на критериите за избор на системна конфигурация.

Магнитни транспортьори
Магнитните транспортьори са
предназначени за операции, включващи придвижване на железни стружки и частици. При обработката на
чугун обикновено се отделят натрошени железни стърготини, така че
този процес е отличен кандидат за
интегриране на магнитни конвейери
в производството. Въпреки това
работата с дълги железни стружки
(с дължина по-голяма от разстоянието между отделните магнити в
транспортьора) не е подходящо приложение.
Тъй като със силата на магнитното поле транспортните системи
от този тип привличат железни
стружки с всякакви размери и фор-
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ми, те улавят всички железни остатъци в смазочния флуид и му позволяват да изтича под конвейера,
оставяйки метала зад себе си. Използването на магнитни конвейери при
обработка на цветни метали е в
разрез с предназначението им, тъй
като съществува риск стружките да
останат в охлаждащата течност, а
течните линии, помпите и резервоарът за смазочен флуид да се запушат и повредят.

Дискови транспортни
системи
Дисковите стружкоотвеждащи
транспортни системи са подходящи за големи машини, цели цехове и
фабрики. Автоматизирайки процеса,
те елиминират разходите за непряк
труд, свързан с отвеждането на
стружките извън цеха. Конструкцията им включва сегментирани
тръбни секции, комбинирани с
транспортьори и трошачки, които
разрушават дългите проточени
стружки.
Системите от този тип могат
да бъдат конфигурирани да работят
с различни видове стружки, да ги
насочват към отделни изходни точки и същевременно да осигуряват
рециклиране на охлаждащата течност. Тези почти универсални механизми дават голяма свобода при проектирането, тъй като могат да
бъдат разположени практически навсякъде и пренастройвани за работа
с всякакви размери стружки. На пазара са достъпни варианти с различни
диаметри, които лесно се преконфигурират в зависимост от производствените изисквания.
Основно предимство на дискови-
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те транспортьори е, че спестяват
пространство. Бункерите за стружки заемат ценно място в цеховете.
Дисковият конвейер може да работи
както в подподова, така и в наземна, окачена или смесена конфигурация,
като така е възможно най-пълноценно оползотворяване на наличното
място.
В допълнение, системите от този
тип позволяват обслужване на множество работни точки. Всички металообработващи машини в дадена
фабрика могат да бъдат свързани с
един-единствен дисков транспортьор, независимо от наличието на различни материали и видове стружки.
Дисковите транспортьори позволяват пренасяне и на други материали
освен отпадъчните стърготини,
например сухи прахове и суспензии.
Тъй като дисковите системи могат да работят непрекъснато и
напълно автоматизирано – без нужда от наблюдение и с минимална
поддръжка, те са идеално решение за
работа в Lights-out приложения без
човешка намеса или в производства
с нощни смени.

Особености на дизайна
Автоматизирането и оптимизирането на процеса по стружкоотвеждане е важна задача при проектирането на цехове за механична обработка. Най-подходящото време за
това е още при конструирането на
самия обект. Тогава е възможна найголяма свобода при избора и интегрирането на стружкоотвеждащ
транспортьор. В много случаи обаче
внедряването на подобна система се
случва не във фаза изграждане, а на
етап преоборудване на съществуващи фабрики. Малките по обем производства обикновено изискват инсталацията на опростени транспортни
системи за производствени клетки
с шест до осем машини. Когато обаче липсват предварително обособени за целта шахти, рентабилното
разполагане и пускане в експлоатация на стружкоотвеждащите системи може да се окаже предизвикателство.
В големите цехове и заводи често се подхожда към конструирането
на цялостни системи за централизирано управление на стружкоотвеждането. Такива са производствените
съоръжения в автомобилната и космическата индустрия, а най-логичният избор за такива приложения са
подподовите системи.
При струговата обработка на

детайли, свързана с образуването на
дълги и жилави стружки, процесът на
транспортиране до известна степен се усложнява, а конструкцията на
конвейерния механизъм е необходимо
да отчита всички работни условия
и възможни отклонения при материала. В такива приложения често са
необходими и стружкови шредери,
мелници или трошачки, които да
намаляват размера и обема на
стружките.
Наземните стружкоотвеждащи
транспортьори не изискват правене на изкопи в цеха, по-лесни са за
инсталация и като цяло струват помалко от подподовите конфигурации. Недостатък при тези системи
обаче е рискът да попречат на движението в цеха. Често се налага
реорганизация на работните места
и преместване на производственото оборудване така, че транспортьорът да може ефикасно да бъде
монтиран на пода. В някои случаи са
необходими рампи или стълби, за да
могат работниците да преминават
от едната до другата му страна.
За приложения, които е най-подходящо да бъдат обслужвани от надземни/окачени системи, обикновено
се избират стружкоотвеждащи
транспортьори от стоманени ленти с шарнирни свръзки или плъзгащи се по направляващи ленти, които са подходящи и за подподови и
наземни приложения. Т. нар. въздушни транспортьори могат да се монтират лесно в съществуващи съоръжения, без да се създават препятствия за движението и без да са
необходими изкопи. Недостатък е,
че са необходими повече транспортни секции на всяка машина, за да
се свърже с надземната система.
Много производители използват
надземни системи с височина от
порядъка на 4 до 6 м за транспортиране не само на стружките, но и
на обработваните детайли. В тези
сценарии е задължително да се предприемат мерки за обезопасяване на
пространствата под и около транспортьорите поради риск от падане
на детайлите.

Екстремни приложения
При транспортьорите, които
работят с абразивни материали или
такива с висока якост на опън, се
наблюдава по-голямо износване на
компонентите на конвейерната система и по-кратък експлоатационен
живот в сравнение с решенията за
конвенционални приложения. При из-
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бор и закупуване на стружкоотвеждащ транспортьор производителите обикновено извършват анализ на
очакваните разходи и потенциалните ползи. В него се отчитат различни материали, които се предвижда да бъдат обработвани и възможните конструкции според пространствените особености на цеха и разположението на обработващото
оборудване. Особено предизвикателство е проектирането и изграждането на решение за стружкоотвеждане, предназначено да работи при
екстремни условия.
Наличните материали за изработка на стружкови транспортьори варират от мека стомана до закален удароустойчив манган. Начините за удължаване на живота на
транспортния механизъм включват
изработване на движещите се части и направляващи от неръждаема
стомана или устойчиви на износване и втвърдени метали, подобряване на смазването, осигуряване на изчистени и специализирани конструкции, които предотвратяват проникване на материала в транспортната лента или подобряват отделянето на материала от лентата.
Добър пример за екстремно приложение на пренасящ стружки и детайли транспортьор е придвижване-
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то на товара през камера за охлаждане след преминаване на детайлите през пещ за топлинна обработка. За такава среда се препоръчва
използването на магнитни конвейери с напълно херметична конструкция. При други конфигурации на
транспортьора всякакви малки
стружки, останали върху детайла,
могат да бъдат отнесени от охлаждащия флуид, да влязат в корпуса му
и да износят вътрешните компоненти в ролята си на абразив.
Друго екстремно приложение е
транспортирането на щамповани
части с остри ръбове. Те могат да
надраскат или разкъсат повърхнините на транспортьора в зависимост
от материала на конвейерната система. Ето защо острите ръбове
трябва да бъдат взети предвид при
избора на тип и материал на стружкоотвеждащия транспортен механизъм.

Стружкоотвеждане
при обработващите
центри
Обработващите центри обикновено образуват стружки с различни
размери, форма и материал. Този тип
машини често са част от комплексни приложения като производството на детайли за помпи и други ком-

поненти за ОВК, в които се работи
например с чугун и бронз едновременно. Системата за пренасяне на
стружки в такива сценарии трябва
да е подходяща за работа с микс
остатъчни материали и стружки.
Едно примерно решение за такова приложение може да включва филтриращи транспортьори на всяка
машинна станция, свързани с общ
дисков конвейер, който отвежда
стружките до централна точка за
изхвърляне. Филтриращите транспортьори е препоръчително да
включват самопочистващи се филтърни кутии, които не изискват
допълнителни филтри. Тези перфорирани контейнери филтрират охлаждащата течност при преминаването й от транспортната към
„чистата“ страна на охладителния
резервоар. Трансмисионните връзки
на механизма изстъргват стружките по дъното на конвейерното тяло
и ги придвижват нагоре по наклон.
Транспортьорът предава товара
към автоматизираната централна
дискова система за стружкоотвеждане. Конструкцията й включва непрекъсната верига от съчленени сегменти, чрез които стружките се
изтеглят през херметична тръба
към централния бункер за съхранение.
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Êîìåò Åëåêòðîíèêñ ïðåäñòàâÿ OTII ARC - èíòåëèãåíòíî
çàõðàíâàíå ñ âãðàäåí èçìåðâàòåë íà êîíñóìàöèÿòà
Otii Arc ïî ñúùåñòâî å ìàëêî è ïðåíîñèìî èíòåëèãåíòíî çàõðàíâàíå. Òî
èìà äâà èçõîäíè áàíàí æàêà, êîèòî ìîãàò äà ñå èçïîëçâàò çà çàõðàíâàíå
íà èçìåðâàíàòà ñèñòåìà â äèàïàçîíà îò 0.5 äî 5.0 V. Otii Arc îñèãóðÿâà
çàõðàíâàíå ñ êîíñóìàöèÿ äî 250mA, ïðè USB âðúçêà ñ êîìïþòúð, èëè äî 5A,
ïðè äîáàâÿíå íà âúíøåí èçòî÷íèê ñ íàïðåæåíèå 7.5 äî 9.0 V. Óíèêàëíîòî
ïðè Otii Arc å, ÷å îñâåí êîíôèãóðèðàíå íà èçõîäíîòî íàïðåæåíèå, òîé
ñúäúðæà íÿêîëêî àíàëîãîâè è öèôðîâè ñåíçîðè, êîèòî ìîãàò äà áúäàò
èçïîëçâàíè çà èçìåðâàíå íà íàïðåæåíèå è òîê ñ ÷åñòîòà 4 ksps.
Îñíîâíèòå èçõîäíè æàêîâå èçìåðâàò êîíñóìàöèÿòà íà çàõðàíâàíàòà
íà ñèñòåìàòà, âàðèðàùè îò uA äî 5A. 14-ïèíîâèÿò ðàçøèðèòåëåí êîíåêòîð âêëþ÷âà âòîðè òîêîâ ñåíçîð, êîéòî ìîæå äà ñå èçïîëçâà çà èçìåðâàíå
íà äîïúëíèòåëíè øóíòîâè ðåçèñòîðè íà ïëàòêàòà. Ïî òîçè íà÷èí ìîæå äà
ñå íàáëþäàâà êîíñóìàöèÿòà íà ðàçëè÷íè ïîäñèñòåìè êàòî ìèêðîêîíòðîëåð, RF âåðèãè èëè çàõðàíâàùè âåðèãè. Ðàçøèðèòåëíèÿò êîíåêòîð ñúùî
îñèãóðÿâà íà ðàçðàáîò÷èöèòå ïîëåçíè ôóíêöèè êàòî UART (Rx/Tx), çàåäíî
ñ íÿêîëêî âõîäîâå è èçõîäè ñ îáùî ïðåäíàçíà÷åíèå.
Òàêà Otii Arc ñå îêàçâà ìíîãî ïîëåçåí è èíòåðåñåí èíñòðóìåíò çà äîáàâÿíå êúì âàøèÿ èíñòðóìåíòàðèóì çà îïòèìèçàöèÿ íà åíåðãèÿòà. Ôàêòúò,
÷å òîé ìîæå äà ñå çàõðàíâà ïðåç USB, çàåäíî ñ òîâà, ÷å å ëåê è ìíîãî
ïðåíîñèì, ãî ïðàâè ëåñåí çà ïúòóâàíå è ñóïåð ëåñåí çà íàñòðîéêà.

Otii Arc îñíîâíè ôóíêöèè:

l Èíòåëèãåíòåí çàõðàíâàù èçòî÷íèê ñ èçõîäíî íàïðåæåíèå äî 5 V è èç-

õîäåí òîê äî 5 À;
l Ïðåöèçíî èçìåðâàíå íà êîíñóìàöèÿòà â äèàïàçîí îò 1 uA äî 5 À ñ ÷åñòîòà íà èçìåðâàíå 4 ksps;
l Äîïúëíèòåëåí äèôåðåíöèàëåí âõîä çà âêëþ÷âàíå íà øóíòîâ ðåçèñòîð
ñ äèàïàçîí íà èçìåðâàíå äî +/-82 mV è ÷åñòîòà íà èçìåðâàíå 4 ksps;
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

2 öèôðîâè âõîäà + 2 öèôðîâè èçõîäà ñ âúçìîæíîñò çà ïðîãðàìèðàíå;
UART èíòåðôåéñ (Rx/Tx) ñ âúçìîæíîñò çà ñèíõðîíèçèðàí çàïèñ;
Âúçìîæíîñò çà ñèìóëàöèÿ íà ñòàíäàðòíè òèïîâå áàòåðèè;
Âúçìîæíîñò çà èçìåðâàíå è çàïèñ íà õàðàêòåðèñòèêèòå íà íåñòàíäàðòíè áàòåðèè è ïîñëåäâàùà ñèìóëàöèÿ;
l Èçïúëíåíèå íà ñêðèïòîâå çà àâòîìàòèçèðàíå íà ïðîöåñà íà èçìåðâàíå;
l Ëåñåí çà èçïîëçâàíå ïîòðåáèòåëñêè ñîôòóåð ñúâìåñòèì ñ Windows,
Linux è MacOS;
l Ôóíêöèÿ çà èç÷èñëÿâàíå íà åíåðãèÿòà;
l Êîìïàêòíè ðàçìåðè.
l
l
l
l

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

70

май 2019

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

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

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2019

71

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

Индекс на рекламите в броя
Албис ...................................................... 61
Атлас Техник ......................................... 67

ЛД .................................................... 7, к.IV
Международен панаир Пловдив............ 47

Трелеборг Сийлинг Солюшънс
България .................................................. 4

Белопитов ............................................. 49

Ниърсофт .............................................. 21

Фесто...................................................... 1

Бюро за развитие техника ........... к.I, 15

ОБО Беттерманн България .... к.I, к.II, 39

Хаско ...................................................... 59

Ваго Контакттехник ..................... к.I, 41

Омега Лайт ........................................... 28

IMS Austria ............................................... 6

Вюрт Електроник ................................. 31

Омникар БГ ............................................ 65

Галика ..................................................... 55

Прайм Инженеринг................................ 23

Kawasaki Gas Turbite Europe ............ 18, 19
Mouser.................................................... 29

Гемамекс - Георги Генчев .................... 47

Прима 08 ................................................. 3

Давид Холдинг ....................................... 45

Ритал....................................................... 2

Данфил ................................................... 57

Р-Телеком .............................................. 50

Рекламна секция ПАЗАР:

Делфи Инженеринг .......................... к.I, 11
Елтрак България ................................... 35

СЕТ Писиби Технолоджи ........................ к.I
Сибел...................................................... 39

Алвис ...................................................... 71

Емвеко ................................................... 61

Спейс Кад .............................................. 25

Дасис Инженеринг ................................ 71

Ехнатон ......................................... 17, к.III

Спектри ................................................... 8

Индуматик ............................................ 49

Старт Инженеринг ................................ 9

Комет Електроникс ............................. 70
Макро България..................................... 70

Искар България ..................................... 61

Стимар 1 .............................................. 36

Омега Лайт ........................................... 70

ИФД Инженеринг .................................. 45

Т и Д Инженеринг ................................. 34

Сан Макс Трейд ..................................... 71

ифм електроник .................................... 43

ТОМЕ ...................................................... 61

ТРЕЛП-2017 ............................................ 70

Кастива ................................................. 49

ТОП Метролоджи .................................. 51

Христофор Илиев и Кo......................... 72

Комет Електроникс ............................. 27

Трансимпекс България .......................... 37

Elektomihaniki GAS.................................. 71

машини

72

Seco Tools .............................................. 59

Дакси България ..................................... 71

май 2019

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

