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накратко
Нова програма на НГФ и ЧБТР осигурява 150 млн. лв. за малкия и средния бизнес
Националният гаранционен фонд (НГФ) от Групата на Българската банка
за развитие (ББР) и Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР)
подписаха споразумение за нов гаранционен инструмент в подкрепа на малкия и средния бизнес в България в условията на пандемията от COVID-19.
Програмата ще осигури свеж ресурс от 150 млн. лв. на стотици малки и
средни предприятия от различни сектори при облекчени изисквания за обезпеченост и по-ниски лихвени нива. Тя ще се реализира през търговските банки,
като ще гарантира 80% от предоставените кредити.
Това е първият съвместен гаранционен инструмент за споделяне на риска между двете институции и първият със споделена гаранция в портфейла
на Националния гаранционен фонд, посочват от ББР. Подписите си под споразумението поставиха изпълнителният директор на НГФ Тодор Тодоров и
президентът на ЧБТР Дмитрий Панкин. Предстои НГФ да изпрати покани
до всички банки в България, а гаранционният лимит ще се разпредели според
подадените заявления. Срокът за включването им е следващите две години.
Гаранцията ще остане валидна още 36 мeсеца след изтичането му.

Още три проекта получиха сертификати за инвестиция клас “А”
Три инвестиционни проекта на обща стойност 36 870 000 лв. получиха
официално сертификати за инвестиция клас „А“ по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Проектите на Нестле България, Дюра Тайлс и
Вемус Инвест и М Кабел предвиждат разкриване на нови 125 работни места.
Проектът на Нестле България включва дигитализиране на производствения процес във фабриката в София и разширяване на портфолиото от произвежданите продукти. Размерът на инвестицията възлиза на 20 420 000
лв. и ще се финансира със собствени средства, като предвижда разкриването на 30 нови работни места.
Дюра Тайлс получи сертификат за инвеститор клас „А“ за проект за разширяване на съществуващата дейност на дружеството за производство
на керамични изделия в Нови пазар. Инвестицията е на обща стойност
8 450 000 лв. и ще създаде 70 нови работни места.
Проектът на Вемус Инвест и М Кабел е за разширяване на производствената им база в Бургас, чрез което ще постигнат както увеличение на капацитета на производството на вече утвърдената си гама продукти, така и
разширяването й. Размерът на инвестицията възлиза на 8 000 000 лв. и
предвижда разкриването на 25 нови работни места.

В Брезово стартира строителството на консервна фабрика
АПК Брезово стартира строително-монтажните дейности за изграждане на нова консервна фабрика в Брезово с официална първа копка.
Общата стойност на проекта възлиза на 3 440 389,81 лв., от които
1 842 617,80 лв. са частно финансиране и 1 720 194,88 лв. субсидия. Проектът за Консервна фабрика Брезово се финансира от Държавен фонд земеделие по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“.
Сред заявените цели на проекта са създаване на конкурентоспособно предприятие с висока производителност чрез закупуване и внедряване на модерно
технологично оборудване, използване на висококачествени и безопасни селскостопански продукти чрез удовлетворяване на европейските изисквания за
високи хигиенни условия на производство и труд, производство на висококачествена биологично сертифицирана продукция, въвеждане на иновации и повишаване на енергийната ефективност на предприятието и др.
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накратко
Microchip разширява портфолиото от мощни RF компоненти, базирани на
галиев нитрид
Microchip разширява значително своето портфолио от силови радиочестотни (RF) компоненти, базирани на галиев нитрид (GaN), с нови монолитни микровълнови интегрални схеми (MMIC) и дискретни транзистори,
покриващи честоти до 20 GHz. Приборите съчетават висок коефициент
на полезно действие (Power Added Efficiency – PAE) и отлични линейни характеристики, оптимизирайки значително приложения, вариращи от 5G до
системи за радиоелектронна борба, сателитни комуникации, търговски и
отбранителни радарни системи и тестово оборудване, посочват от компанията.
Както всички GaN RF силови продукти на Microchip, новите прибори са
произведени по технологията „GaN върху SiC (силициев карбид)“, която осигурява висока енергийна плътност и ефективност, както и работа при високо
напрежение и дълготрайност от над 1 млн. часа при температура на прехода 255°C.
Те включват GaN MMIC, покриващи от 2 до 18 GHz, от 12 до 20 GHz и от
12 до 20 GHz с RF изходна мощност в идеален линеен режим (P3dB) до 20 W
и ефективност до 25%, както и некорпусирани (bare die) и корпусирани GaN
MMIC усилватели за S- и X-ленти с до 60% PAE, и HEMT транзистори, покриващи до 14 GHz с P3dB RF изходна мощност до 100 W и максимална ефективност 70%.

ПАРА пуска шестмесечен инкубатор за проекти в сферата на роботиката и
изкуствения интелект
Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (ПАРА) стартира нова инициатива, насочена към младежи с проекти в сферите на роботиката, дроновете, интернет на нещата, машинното зрение и изкуствения интелект. Целта на PARA Robotics Incubator е да предостави на млади
изобретатели подкрепа от опитни инженери и достъп до лаборатории и
развойни центрове, за да им помогне да реализират идеите си.
В рамките на инициативата избраните участници ще разполагат с шест
месеца, в които да работят по своя идея или проект, като получават менторство, съвети и обратна връзка от опитни инженери. Проектите могат
да бъдат за разработване на робот, дрон, изкуствен интелект, решение за
интернет на нещата, машинно зрение или друга техническа иновация.
За участие в PARA Robotics Incubator могат да кандидатстват самостоятелно или в екип лица над 14 години, които имат идеи и проекти и искат
да ги развият до работещ прототип.
Кандидатури ще се приемат до 30 януари 2022 г. Между 31 януари и 16
февруари 2022 г. ще бъдат избрани до 10 проекта от всички кандидатствали, а шестмесечната програма ще стартира на 21 февруари 2022 г.
Сред менторите ще бъдат специалисти от ПАРА, Българската академия
на науките (БАН), Festo, Schneider Electric, Siviko, Giga Automata, Mos Robotics,
ABB, София Тех Парк, Vangavis. Сред партньорите на инициативата са още
BG Robots, FANUC, Rapid Progress, Resonator, Enterprise Europe Network (EEN)
и др.
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Връчиха отличията в конкурса
"Иновативно предприятие на
годината" по време на 17-ия
Национален иновационен форум
Н

ай-представителната национална иновационна платформа за сътрудничество между фирмите и научните
среди, български и чуждестранни организации – Националният иновационен форум, се проведе за седемнадесети път на 7 декември 2021 г. Форумът е насочен към
стимулиране на националната икономика и повишаване
на конкурентоспособността на българските фирми чрез
внедряване на нови технологии и производство на нови
изделия и продукти.
На форума бяха очертани предизвикателствата и
възможностите пред България за възстановяване и постигане на устойчиво развитие чрез иновации. С приветствие програмата откриха Огнян Шентов, председател на фондация „Приложни изследвания и комуникации“, и Торстен Гайслер, ръководител, представителство на Фондация „Конрад Аденауер“ в България. Президентът на Република България Румен Радев също поздрави участниците и организаторите в събитието и представи обзор на тенденциите, възможностите и настоящата ситуация по отношение на иновациите в България. Той подчерта, че през 2021 г. България се е изкачила
с две места напред в класацията на Глобалния иновационен индекс и е 35-а от общо 132 държави.
Руслан Стефанов, координатор на група Иновации.бг,
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ представи основните изводи от Годишния доклад Иновации.бг
2021 г. с тема „Преките чуждестранни инвестиции в
България“. Според доклада България е ключов център на
компетентност за обслужване на клиенти в различни
сфери като финтех и иншуъртех, гейминг, приложения
на изкуствен интелект и др. Автоматизацията на бизнес процеси с вграден изкуствен интелект у нас е почти 2 пъти по-често срещана от средноевропейската
норма. Бариерите пред сектора се свързват с необходимостта от промяна на законите и прилагането им.
По време на Форума бяха отличени победителите в
Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“, организиран от Фондация „Приложни изследвания и
комуникации“, АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network –
България, с подкрепата на Генерална дирекция „Вътрешен
пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на ЕК и
София Тех Парк. По традиция порталът на българската
индустрия IndustryInfo.bg бе официален медиен партньор
на събитието, а представител на редакторския екип на
издателство TLL Media бе член на журито във финалния
подбор в конкурса. Отличията бяха връчени от президента Румен Радев според областите на въздействие.
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За първи път тази година в категория „Пазарно лидерство“ почетна статуетка и грамота получиха две фирми – Къпфи, производител на ядливи, биоразградими вафлени чаши за топли и студени напитки, направени от
изцяло натурални съставки при 100% екологичен производствен процес, и Оренда Груп, която създава и произвежда първия в Европа 100% натурален слънцезащитен
лосион с прозрачен цинк, който не оставя следи по кожата.
Почетни грамоти получиха и Омнио в областта „Иновативно новостартирало предприятие“ за своето софтуерно решение с изкуствен интелект за автоматична проверка на финансови трансакции; Атлас Агро Сайънс
в категория „Зелена иновация“ за своя 100% екологичен
течен биостимулант на основата на анаеробно преработени утайки от пречиствателни станции. СМИК Ингридиънтс, която разработва течни ферментирали билки и подправки за хранително приложение, взе отличие в
област „Качество на живот“, а ЗенХолд получи признание в категория „Иновация в креативните индустрии“
за разработването на интерактивна виртуална реалност за обучителни цели на базата на реално заснети
местоположения и обекти.
В категорията „Социална иновация“ почетна грамота
взе Спарк Вижън ИС, разработваща „умни очила“ за незрящи и хора с нарушено зрение. Софтуерното приложение
на Айрис Солюшънс, позволяващо на всеки търговец да
приема в дигиталните си канали директни (безкартови)
банкови преводи, донесе на фирмата почетната грамота в област „Дигитална трансформация“, а А Дейта Про
бе фирмата, отличена в категория „Иновационен мениджмънт“ като устойчив иноватор.
Всички фирми финалисти в конкурса получават и правото да използват марката на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ – „Високи постижения в иновациите“.
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TIMTOS и TMTS 2022 ще се
проведат съвместно през
февруари
За първи път двете международни изложения за металообработка и машиностроене в Тайван –Taipei International
Machine Tool Show (TIMTOS) и Taiwan International Machine
Tool Show (TMTS), ще се проведат заедно под името
TIMTOS x TMTS 2022 в Тайпе, изложбен център Taipei
Nangang, зала 1 и 2 от 21 до 26 февруари 2022 г., придружени от виртуален формат. По думите на организаторите обединяването на събитията ще повиши международната репутация на тайванската машиностроителна
индустрия и ще създаде синергия за индустрията, при
която „1+1 ще бъде по-голямо от 2“.
TIMTOS x TMTS 2022 се очаква да бъде не само найголямото търговско изложение в Тайван от избухването
на пандемията насам, но и едно от най-значимите събития за световната машиностроителна индустрия в началото на 2022 г. Общо 900+ изложители ще участват,
като те ще разположат 5200 щанда в изложбените зали.
Това бе обявено на международна пресконференция на
организаторите от TAITRA, Тайванската асоциация по
машиностроене (TAMI) и Асоциацията на тайванските
производители на металообработващи машини (TMBA),
излъчена на живо от Тайпе на 2 декември 2021 г.
Джеймс С.Ф. Хуанг, председател на TAITRA, Лари Уей,
председател на TAMI, и Уен-Хсиен Хсу, председател на
TMBA, заедно с представители на гигантите в индустрията, Джими Чу, управител на Fair Friend Group и ДжиуХсиунг Йен, председател на TTGroup, проведоха задълбочена панелна дискусия на тема „Въздействие, предизвикателства и възможности за глобалната индустрия за
металообработващи машини след пандемията“.
„Тайван играе съществена роля в подкрепата на гло-
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балната верига за доставки за машиностроителния
бранш, тъй като секторът е известен със стремежа си
за постигане на висока степен на персонализиране и иновации. Нещо повече, опитът на Тайван в комуникационните и информационните технологии позволява на производителите на металообработващи машини да разработват най-добрите решения за крайни потребители
по целия свят“, отбеляза Джеймс С.Ф. Хуанг, председател на TAITRA, по време на пресконференцията. Хуанг
също така посочи, че мегаизложението TIMTOS x TMTS
2022 ще покаже широк спектър от продукти на научноизследователската и развойна дейност в производство
на оборудване от висок клас.
Освен Fair Friend Group и TTGroup, списъкът на ключовите изложители включва HIWIN, PMI, Victor Taichung,
YLM, SHINBU, KFO, CHMER, FANUC, MAZAK, YOU JI,
TAKISAWA, YCM, TRUMPF, Delta, Mitsubishi и Siemens.
Освен физическото изложение, TIMTOS x TMTS 2022
ще включва и набор от онлайн услуги и виртуални дейности за посетители, включително обиколка на живо
@Showground, Live Stage услуга, представяща продукти,
виртуални презентации и онлайн срещи с клиенти.
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Адитивно
производство с
пластмаса  оборудване
и консумативи
Бурната научноизследователска и развойна дейност в областта води до оптимизиране на
процесите и създаването на нарастваща гама от материали, подходящи за широк спектър
от приложения
Материалите за адитивно производство се предлагат под формата на филамент (нишка),
прах или смола
Повечето FDM системи предлагат възможност за настройка на няколко технологични параметри – температура на дюзата и платформата, скорост на изграждане, височина на
слоя и скорост на охлаждащия вентилатор

А

дитивното производство еволюира с все по-висока скорост, предоставяйки нови възможности за редица индустриални сектори. Бурната научноизследователска и развойна дейност в областта води до оптимизиране на процесите и създаването на нарастваща гама от материали, подходящи за широк спектър
от приложения.

Процеси
Материалите за адитивно производство се предлагат под формата
на филамент (нишка), прах или смола. Ако материалът вече е избран,
селекцията на процес за 3D принтиране е относително лесна задача,
тъй като само няколко технологии
са подходящи за производство на
детайли с повече видове материали.
В тези случаи изборът на процес
обикновено се свежда до сравнение
между разходите и свойствата.
FDM (fused deposition modeling) е
най-широко разпространената технология за 3D печат. Процесът започва
със зареждане на макара с термопластичен материал в принтера. След
достигане на желаната температура на дюзата, нишката се подава в

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

екструзионната глава и дюзата, където се разтопява. Екструзионната
глава е прикрепена към триосна система, която позволява движението Ӝ
в x, y и z направление. Стопеният
материал се екструдира на тънки
нишки и се полага слой по слой в предварително определените места, където се охлажда и втвърдява. Към екструзионната глава може да бъде
монтиран вентилатор, който да ускорява охлаждането. Повечето FDM
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системи предлагат възможност за
настройка на няколко технологични
параметри – температура на дюзата и платформата, скорост на изграждане, височина на слоя и скорост
на охлаждащия вентилатор. Големината на детайлите и височината на
слоевете обаче може да се окажат
предизвикателство. Настолните 3D
принтери обикновено позволяват производство на детайли с размери
200x200x200 mm, докато с индуст-
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риална машина може да се изработи
детайл с размери до 1000 x 1000 x
1000 mm. Височината на слоя при
FDM процеса варира между 50 и 400
микрометра.
Селективното лазерно синтероване (SLS) принадлежи към групата
технологии с прахово легло. При процеса лазер селективно синтерова
частиците на полимерен прах, съединявайки ги чрез стапяне, при което
детайлът се изгражда слой по слой.
SLS 3D принтирането се използва
както за прототипиране на функционални полимерни компоненти, така
и за малки партиди от продукти,
тъй като предлага висока степен на
свобода при проектиране, висока
точност и добри и постоянни механични свойства на детайлите. При
SLS почти всички параметри на 3D
принтера са предварително настроени от производителя на машината.
Височината на слоя по подразбиране
е между 100 и 120 микрометра.
Стереолитографията (SLA) е процес на адитивно производство, при
който като светлинен източник се
използват UV лазери за селективното втвърдяване на полимерна смола. Материалите, използвани за SLA,
са фоточувствителни терморекативни полимери, които се предлагат
под формата на течност. Процесът
започва с позициониране на платформата в резервоар с течен фотополимер на разстояние височината на
един слой от повърхността на течността. UV лазерът изгражда последователно слоевете на детайла,
като селективно втвърдява поли-
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мерната смола. По време на етапа
на втвърдяване мономерните въглеродни вериги се активират от светлината на UV лазера и се втвърдяват, формирайки неразрушими връзки помежду си. Лазерният лъч се фокусира в предварително зададен
ход с помощта на огледала. След
принтиране на детайла е необходимо той да претърпи допълнителна
обработка на UV светлина, в случай
че се изискват много добри механични и термични свойства. Височината на един слой варира между 25 и
100 микрометра.

Материали
Акрилонитрил бутадиен стиролът (ABS) е най-често използваният материал в 3D принтирането с
пластмаса. Намира приложение в
автомобилостроенето, производството на домакински уреди и др.
Той представлява термопласт,
съдържащ основа от еластомери на
базата на полибутадиен, което го
прави по-гъвкав и устойчив на удари.
ABS се предлага на пазара под формата и на прах, и на течност, което
го прави подходящ за процеси като
SLS, SLA и PolyJet. В адитивното
производство ABS се използва нагрят между 230 и 260°C. Материалът е издръжлив, лесно понася температури от -20 до 80°C. ABS обаче
не е биоразградим и се свива при
контакт с въздуха, поради което
платформата за принтиране трябва да бъде нагрята, за да се избегнат изкривявания на детайлите.
Препоръчва се при адитивно произ-

водство с този материал да се използва 3D принтер със затворена
камера, за да се ограничат емисиите на частици.
Полимлечната киселина или PLA е
материал, който, за разлика от ABS,
е биоразградим. Произвежда се от
възобновяеми суровини като например царевично нишесте. Адитивното производство с PLA е лесно,
въпреки че материалът има склонност да се свива в известна степен
след 3D принтирането. При PLA не е
нужно подгряване на платформата
за принтиране, като работните
температури също са по-ниски в
сравнение с ABS – между 190 и
230°C. Манипулирането на PLA е потрудно поради високите му скорости на охлаждане и втвърдяване. Важно е да се отбележи, че качеството
на принтираните обекти може да се
влоши при контакт с вода. Материалът обаче има постоянни свойства,
лесен е за употреба, предлага се в
богата гама от цветове и е подходящ за FDM адитивно производство.
Акрилонитрил стирен акрилатът
(ASA) има подобни на ABS свойства,
но се отличава с по-голяма устойчивост на UV излъчване. Както при ABS,
и при адитивното производство с
ASA се препоръчва да се принтира
при нагрята платформа, за да се
предотврати изкривяването на детайлите. Необходимо е принтирането да се осъществява в затворена
камера заради емисиите на стирен.
Полиетилен терефталатът (PET)
е идеалният материал за детайли,
влизащи в контакт с храни. В допълнение той е доста здрав и има добра химическа устойчивост. За да се
постигнат максимални резултати
при адитивно производство с PET,
температурата трябва да е между
70 и 95°C. Сред предимствата на
PET са липсата на емисии на миришещи вещества при принтиране и
възможността за 100% рециклиране.
PETG е термопласт, който се използва широко в областта на адитивното производство, съчетавайки лесната употреба на PLA и издръжливостта на ABS. Представлява аморфна пластмаса, която може
да се рециклира напълно. Има същия
химичен състав като PET, с разликата, че е добавен гликол с цел да се
намали ронливостта му и да се понижи чупливостта.
Поликарбонатът (PC) е силно устойчив материал, предназначен за
инженерни приложения. Материалът
има добра термична устойчивост,
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като може да не се деформира при температури до
150°C. PC обаче има склонност да абсорбира влага от
въздуха, което може да повлияе на експлоатационните
му характеристики и устойчивостта му при принтиране. Затова следва материалът да се съхранява във въздухонепропускливи контейнери. PC има много по-ниска
плътност от стъклото, което го превръща в интересна алтернатива за производството на оптични детайли, защитни екрани или декоративни предмети.
Еволюцията в областта на технологиите за 3D печат доведе до обширна изследователска дейност при
материалите за адитивно производство, която позволи разработката на цяла гама от полимери от висок клас
с механични характеристики, подобни на тези на металите. Съществуват няколко типа материали от висок
клас за 3D принтиране като PEEK, PEKK или ULTEM. Тези
материали имат много висока механична и термична
устойчивост, отлична якост и същевременно са много
по-леки от някои метали. Тези качества ги правят много
атрактивни за авиационната и космическата индустрия, автомобилостроенето и медицинския сектор. Поради характеристиките на полимерите от висок клас,
те не могат да бъдат принтирани на всички FDM машини, предлагани на пазара. 3D принтерът трябва да има
нагряваща плоча, достигаща поне 230°C, а екструзията
трябва да протича при 350°C в затворена камера. Днес
около 65% от тези материали се принтират с FDM
технология, но се предлагат и в прахообразна форма,
съвместима с SLS процеса.
Полипропиленът е друг термопласт, широко използван в автомобилния сектор, текстилната индустрия и
производството на необятна гама от продукти за ежедневието ни. Материалът е известен с устойчивостта
си на абразия и способността си да поема механични
натоварвания, както и с относителната си коравина и
гъвкавост. Сред недостатъците му са ниска термична
устойчивост и чувствителност към UV лъчи, които
могат да доведат до разширяването му. Поради това
няколко производители от сектора на адитивното производство разработват алтернативни видове полипропилен, отличаващи се с по-висока физична и механична
якост.
Композитите са изключително подходящи за изработката на леки детайли с висока якост. Влакната добавят
якост към детайла, без да увеличават теглото му. Има
две възможности – при първата влакната са на сегменти
с дължина под 1 mm, а при втората нишките са непрекъснати. Нарязаните влакна могат да бъдат смесени с термопласти като найлон, ABS или PLA. В сектора на адитивното производство се използват предимно въглеродни
нишки, но също и стъклени и такива от кевлар.

ноизследователската и развойна дейност, насочена към
ускоряване на процесите на адитивно производство.
Преди индустрията да внедри адитивните технологии
за целите на масово производство, системите трябва
да могат да изработват детайли в рамките на няколко
секунди или минути, а не часове или дни.
Следващото голямо предизвикателство е сравнително малкият спектър от материали, подходящи за процесите на адитивно производство, и високата им цена.
Въпреки че списъкът с налични материали се удължава,
той не се разширява достатъчно бързо, но също така
няма и споделена база данни за наличните материали за
принтиране и техните свойства. Голяма част от материалите, използвани за процесите на адитивно производство, са фирмени патенти. Това води до други проблеми, а именно хетерогенност на свойствата на материалите, вариации в партидите и принтираните детайли, трудности при контрола на качеството.
Въпреки че процесите на адитивно производство се
славят с по-малкия размер на материални загуби в сравнение с конвенционалните процеси, все още има много
място за оптимизация в това направление. Наблюдава
се и липса на единни за индустрията стандарти в областта, включително насоки за устойчиво производство.
Освен това наличността на софтуер за проектиране,
подаването на файловете за принтиране и ръчната дообработка забавят работните потоци. Допълнителен
проблем е и ограничението по отношение на размерите
на произвежданите детайли. В обобщение може да се
каже, че са нужни още подобрения в процесите на адитивно производство, за да може индустрията да се
възползва от пълния им потенциал.

Предизвикателства и бъдещи
направления
Процесите на адитивно производство осигуряват
гъвкавост на проектиране, възможност за персонализиране и бързо прототипиране на безпрецедентно ниво.
Настоящият спектър на приложения се разширява с
такъв темп, че се очаква в близко бъдеще технологията
да засегне всички житейски области. За да се осъществи
преходът от бързо прототипиране до масово производство обаче, трябва да се преодолеят някои предизвикателства. На първо място е ниската скорост на производство с наличните към момента адитивни системи.
Поради тази причина се полагат огромни усилия в науч-
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електроника

Съвременни компоненти
за глобално позициониране
GNSS - част I
Н

Димитър Колев

ай-известната глобална навигационна система (Global Positioning
System – GPS), първоначално наречена Navstar GPS, е спътниково базирана радионавигационна система – проект, стартиран от министерството на отбраната на САЩ през 1973
г. Първият прототипен спътник е
изстрелян през 1978 г., а пълната
конфигурация от 24 спътника започва да работи през 1993 г.
До неотдавна единствена алтернатива, днес тя е една от няколкото действащи и бъдещи глобални
навигационни системи (Global
Navigation Satellite Systems – GNSS),
които осигуряват прецизна геолокация и времева информация за наземни или намиращи се близко до земната повърхност обекти, имащи пряка
видимост до 4 или повече сателита
от системата. Нови проекти на
NASA и други космически агенции
разработват използването на GNSS
дори за спътникова навигация, както
и за навигация около и на Луната.
Точността на основните параметри, осигурявани от GPS системата –
местоположение, скорост и време,
може да бъде ограничавана. И въпреки че това ограничение (SA – Selective
availability или Dilution of Precision, DOP)
e перманентно отменено през 2000
г., фактически то може и се въвежда
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по всяко време и на всяко място от
оператора на системата. Това е фактор за разработката и пускането в
действие и от други страни на собствени системи – BeiDou – Китай,
Galileo – Европейски съюз, ГЛОНАСС –
Русия, NavIC – Индия и QZSS – Япония
(Табл. 1). Тук ще разглеждаме GNSS
компоненти, които работят с публичните (некодирани и с по-малка точност) GNSS канали.
За подобряване на времето на
стартиране на GPS модулите се използват АGNSS (Assisted GNSS) системи – като данни и изчисления от предишна работа, или при наличност на
интернет достъп – чрез извличане на
нужната информация от безплатни
сървъри, осигурени от производителя. Така времето за стартиране се
съкращава до 30 пъти, достигайки до
една или няколко секунди.
За допълнително подобряване на
точността се използват сателитно базирани системи (Satellite Based
Augmentation Systems – SBAS) и земно базирани като RTK (Real time
kinematic positioning) и DGPS (Differential GPS). SBAS системите подобряват точността чрез локални корекции (йоносферни, времеви и за орбитата), изправност на системата
(бърза детекция и индикация на грешки), наличност на системата (ако
сигнал за разстояние се излъчва от
съответния SBAS спътник). Много

Фиг. 1. Принцип на RTK система

важно за точността на подобни системи е използването на антени с
голяма площ/висока чувствителност, както и осигуряването на максимална видимост към сателитите.
В практиката RTK системите
обикновенно работят с една или няколко статични и с точно определено местоположение базови станции
(RTK basestation) и една или няколко
мобилни, разположени върху движещите се обекти (RTK rover). Базовата станция излъчва към мобилните
информация за местопoложението
си и съоветната изчислена грешка, а
мобилните станции сравняват приетото и собственото си локално
измерване. Това помага за коригиране на различни грешки – атмосферни
и други, при приемането на GNSS
сигнала и осигурява точност до няколко сантиметра или дори по-малко (Фиг. 1).
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Таблица 1. Сравнение на действащите GNSS системи.
GNSS система

BeiDou

Galileo

GLONASS

GPS

NavIC

QZSS

Собственик
Покритие
Кодиране
Височина на спътниците, km
Брой спътници (с неакт. и бъдещи)

Китай
ЕС
Русия
САЩ
Индия
Япония
Глобално
Глобално
Глобално
Глобално
Глобално
Регионално
CDMA
CDMA
FDMA & CDMA
CDMA
CDMA
CDMA
21 150
23 222
19 130
20 180
36 000
32 600 - 39 000
28
24 + 6
24
24 + 6
8
4+7
1,561098 GHz (B1) 1,559-1,592 GHz (E1) 1,593-1,610 GHz (G1) 1,563-1,587 GHz (L1) 1,17645 GHz(L5) 1,57542 GHz (L1C/A, L1C, L1S)
1,589742 GHz (B1-2) 1,164-1,215 GHz (E5a/b) 1,237-1,254 GHz (G2) 1,215-1,2396 GHz (L2) 2,492028 GHz (S)
1,22760 GHz (L2C)
Работни честоти
1,20714 GHz (B2) 1,260-1,300 GHz (E6) 1,189-1,214 GHz (G3) 1,164-1,189 GHz (L5)
1,17645 GHz (L5, L5S)
1,26852 GHz (B3)
1,27875 GHz (L6)
Точност публичен/кодиран сигнал, m
3,6 / 0,1
1 / 0,01
2,0 - 4,0
0,3 - 5
1 / 0,1
1 / 0,1

Източник: u-blox

Фиг. 2. Базова схема на GPS приемник

Фиг. 3. Софтуер за наблюдение, контрол
и настройки на GNSS модул.

Приложенията на RTK са предимно в геодезия, проучване на водоизточници, следене и управление на
безпилотни транспортни средства
по суша, въздух и вода. Недостатъци на RTK системата са сравнително малкият обхват (10 – 20 km), необходимостта от отделен радиоканал (обикновено ISM 433 MHz, УКВ)
за работа в реално време, забавяне
при изчисленията (което може да
трае от няколко секунди до няколко
минути), проблемно функциониране
в градски условия (при временна загуба на GNSS сигнала изчисленията
на грешката трябва да започнат
отначало). Съвременните RTK системи използват множество RTK
станции и GSM мрежата, за да увеличат обхвата, без да се налага рестартиране на измерването (NRTK
– 0Network RTK).
Друга подобна по-стара система
е DGPS (Differential GPS), която работи с мрежа от допълнителни базови станции, които също са разположени на места с точно измерено местоположение. Базовата станция
изчислява разликите между вече ус-
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тановената си позиция и приетата/изчислена такава от GNSS
спътниците, след което препредава коригираща информация на мобилните приемници. Използват се честоти в 300-килохерцовия обхват
(ДВ). Обикновено обхватът на подобна мрежа е 200 морски мили
(370 km), като грешките при приемане се увеличават при увеличаване на дистанцията между базовата
станция и приемниците и стават
максимални, когато двата приемника “не виждат“ едни и същи спътници. Работеща DGPS система осигурява точност на измерването от
няколко десетки сантиметра на
100 km. Приложенията на DGPS са
в корабоплаването, селското стопанство, отбраната и др.
Всеки GNSS модул всъщност е
радиоприемник и като такъв се
състои от няколко основни функционални блока – приемна антена
(външна, активна отдалечена или
монтирана върху платката – вградена), малошумящ усилвател (LNA),
режекторен филтър (SAW), аналогова част (RF front end) и процесор/контролер за обработка на приетата
информация и евентуална връзка с
външен контролер (Фиг. 2). Модулите се захранват от батерия и/или
външно захранване, както могат да
имат и малка батерия за поддържане на памет и часовник за реално
време. Има и модули с разширени
възможности като две антени и два
обработващи модула, възможност
за вградени или интерфейс към
външни инерционни и други сензори.
Допълнителна информация за GNSS
системите може да бъде намерена
в интернет страниците на съответните оператори, както и в специализираната техническа литература. Обикновено всеки производител предлага и свой външен софтуер за демонстрация, наблюдение,
записване, както и за контрол, настройки и обновяване на системния
софтуер, когато това е възможно
(Фиг. 3).

Таблица 2. Монолитни GNSS интегрални схеми и SOC - производители и фамилии.
Производител

Продукт / фамилия

Broadcom
Furuno
ublox
MediaTek
STM
Qualcomm
Quectel

BCM4778, BCM477/48/55/75
ePV6010B/7000B/10B
UBX-M9140, UBX-G8020/8030/8230
MT3303/33/37/39
STA8090xxx / family 12 ICs
CSR SiRFstar V5e
GNSS LG69T-AA (STM 5th gen)

GNSS интегрални схеми и
модули – типове и
основни характеристики
Съществуват както самостоятелни GNSS, така и комбинирани
комуникационни модули GNSS/GSM/
LTE/WiFi/BT. Предимствата на отделните GNSS модули са по-ниска
цена, по-голяма гъвкавост и свобода
за проектиране, както и възможна
по-висока чувствителност. Комбинираните модули пък пестят развойно
време и място на печатната платка при разработка на комплексни
радиосистеми, например мобилни
телефони. В тази статия, се разглеждат само специализираните/
самостоятелни GNSS – интегрални
схеми, SOC – System on chip (Табл. 2),
GNSS модули (Табл. 3) и антени.
Типични представители на GNSS
модулите са произвежданите от
Quectel двубандови, мултисистемни
модули LC29H/LC79H (Фиг. 4) Те могат конкурентно дa следят L1 и L5
сигнали на GPS, BeiDou, Galileo и QZSS,
както и на ГЛОНАСС чрез L1. За разлика от GNSS модулите, които използват само L1, LC29H може да следи повече видими сателити, като потози начин ограничава евентуалните проблеми в сложна градска среда
(високи сгради, мостове и т.н.), намалява времето до първа валидна позиция и подобрява точността на позициониране. Модулът е снабден с интегрирани малошумящи усилватели
и режекторни филтри. Чувствителността при следене е 165 dBm, а работният температурен диапазон е
от -40 до +85°C. Модулите имат
защита против заглушаване (Anti
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Име на модула

Тип

CCA-705/CCA-800
GPS/GNSS module
JRC (NJR)
CCA-780
Smart antenna
Linx Technologies
TM/GM/RM/FM/F4/RXM
MAX
GNSS standard precision
NEO
GNSS high precision, DR
u-blox
ZED
GNSS high prec. DR, Timing,
LEA
Timing
CAM/SAM
GNSS Smart antenna
L70, L80
GPS only
Quectel
L26, L29, L76, L79,
GNSS
L86, L89, L96
GNSS smart antenna
Sierra Wireless
XS1110, SP2210, XM1210, XA1110
GPS/GNSS module
SIM33xxx
GPS + GLONASS
Simcom
SIM68MLx, SIM68D, SIM68V
GNSS
SIM33EAU/SIM39EAU
GNSS Smart antenna
Teseo-VIC3D/A
GNSS DR with 6-axis IMU
STMicroelectronics
Teseo-LIV3F/ 3R, Tesep-LIV3FL/LIV4F
GNSS
SE868-V3
Multi-constellation
Multi-constellation, smart
SC872-A
antenna
Telit
SE868SY-D
Multi-constell. / multi-freq.
SL869-ADR
Multi-constellation DR
SL869-T
Timing
Erinhome-I/II
Multi-constellation GNSS
Wuerth
Elektronik
Elara - I/II
Multi-constellation GNSS
YIC6
L5 NAVIC, L1 GPS, GLONASS
YIC
YIC7
GPS/QZSS + GLONASS
YIC5, YIC8, YIC9
GPS/QZSS, GLONASS,BeiDou

Фиг. 5.
Модул
STM
TESEOVIC3D/A

UART 9600-921600 bps а честотата на обновяване на
позицията е 1 – 10 Hz. Други поддържани интерфейси са
USB, I2C, SPI. Работното напрежение е 3,1 – 3,6 V при
максимална консумация 44 mA.
ZED модулите на ublox, реализират мултибандов GNSS
с висока точност, DR и време. Характерен представител е ZED-F9P с размери 17x22x2,4 mm. Поддържа до 4
конкурентни системи едновременно – GPS+QZSS/SBAS,
ГЛОНАСС, BeiDou. Интерфейсите включват двоен UART,
USB, SPI и DDC (I2C съвместим). Модулът разполага с
програмируема флаш памет, автоматичен запис (лог),
както и изход за фазата на носещатата честота.
Възможни са режими на работа RTK rover и RTK basestation.
Поддържа Anti-jamming и AGNSS и има чувствителност
при следене 167 dBm. Работното напрежение е 2,7 –
3,6 V с типична консумация 68 mA, като е предвидена
възможност за резервиращо захранване 1,65 – 3,6 V.
Източник: Telit

jamming) и AGNSS. Граничните параметри на измерването са по височина 10 km, скорост 500 m/s, претоварване 4g. Поддържат се протоколи NME0183, PAIR, PQTM,

Фиг. 4.
Блокова
схема
на модул
LC79D

Източник: STM

Производител

Източник: Quectel

Таблица 3. GNSS модули за вграждане

Фиг.6. GNSS модули, базирани на ИС от STM Teseo-III и
Qualcomm SirfStarV

На Фиг. 5 e показана блоковата схема на произвеждания от STMicroelectronics TESEO-VIC3D/A с интегриран 6осен инерционен датчик (3-осен акселерометър и 3-осен
жироскоп) ASM330LHH. Няколко от модулите на други
производители използват същата GNSS интегрална схема в техните платформи. На Фиг. 6 са показани два
модула на Telit – SL869-V3, базиран на Teseo-III, и Telit SL868, базиран на SirfStarV5.
Статията продължава в следващия брой
на сп. Инженеринг ревю
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Изисквания
за екодизайн
на двигатели и
честотни
преобразуватели
Екодизайнът е решаващ фактор в стратегията на Общността за оптимизиране на екологичните характеристики на продуктите, без да се променя функционалността им
Регламент на Европейския съюз за екодизайна (ЕС) 2019/1781 определя нови изисквания за енергийните характеристики на разширяващата се гама от двигатели за ниско напрежение от
2021 г.
Нивото на енергийна ефективност се изразява в международен клас на енергийна ефективност (IE), като IE1 е най-ниският клас, а IE5 е най-високият

К

акто се споменава в Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за
екодизайн към продукти, свързани с
енергопотреблението, те имат значителен дял в потреблението на
природни ресурси и енергия, а също
така и редица други важни въздействия върху околната среда. По-голямата част от продуктовите категории, които се намират на пазара на Общността, имат различна
степен на въздействие върху околната среда, въпреки че функционалните им характеристики са сходни.
В интерес на устойчивото развитие се насърчава непрекъснатото
подобряване на общото въздействие върху околната среда на тези
продукти, предимно чрез идентифициране на основните източници на
негативно въздействие върху окол-
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ната среда и избягване на пренасянето на замърсяване, когато това
подобряване не води до прекомерни
разходи.
При много продукти, свързани с
енергопотреблението, има значителен потенциал за подобрение с оглед
намаляване на въздействията върху
околната среда и постигане на икономия на енергия посредством подобър дизайн, който също така води
до икономии за бизнеса и крайните
потребители.
Екодизайнът е решаващ фактор в
стратегията на Общността за
единна политика за продуктите.
Като превантивен подход, предназначен да оптимизира екологичните
характеристики на продуктите, без
да променя функционалните им качества, екодизайнът създава истински нови възможности за производителите, потребителите и за цялото общество.

декември 2021

Необходимост от
въвеждане на изисквания
за екопроектиране
Последните проучвания на Комисията сочат, че в ЕС се използват около 8 милиарда електродвигатели,
които консумират близо 50% от
електроенергията, която се произвежда там. В сектора има значително разнообразие от технологии, приложения и размери, вариращи от
малки двигатели, като тези, задвижващи вентилаторите за охлаждане
в компютрите, до огромни двигатели в тежката индустрия.
Регламентът за екодизайна на
Европейския съюз (ЕС) 2019/1781
определя нови изисквания за енергийните характеристики на разширяващата се гама от двигатели за ниско напрежение от 2021 г. За първи
път са включени и регулатори на честотата на въртене за двигателите. Той въвежда задължителни
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изисквания за екопроектиране на електрическите двигатели и регулатори на честотата на въртене за всички производители и доставчици, които желаят да продават своите продукти в ЕС. През 2021 г. Регламент
(ЕС) 2019/1781 е изменен с Регламент (ЕС) 2021/341
на Комисията, който има за цел да изясни и подобри
някои аспекти на изискванията за екодизайн, приети
през 2019 г.
Регламентът за екопроектиране се прилага за асинхронни електродвигатели с ниско напрежение – номинално напрежение под 1000 V променлив ток (AC) – и
регулатори на честотата на въртене (VSD). Освен че
дефинира по-строги минимални нива на ефективност,
регламентът също така разширява обхвата на трифазни едностъпкови двигатели от 0,12 до 1000 kW. Същият обхват на мощност важи и за регулаторите.
Регламентът засяга само ефективността на стандартните регулатори за променлив ток. За да се позволи максимално увеличаване на спестяванията на системно ниво, са изключени регенеративни задвижвания и задвижвания с ниски хармоници. Регламентът ще се прилага на две стъпки, като първата влезе в сила на 1 юли
2021 г. Клас на ефективност IE2 става задължителен за
честотни регулатори за променлив ток. Регламентът
ще обхване 3-фазни стандартни регулатори от 0,12 kW
≤ Pn ≤ 1000 kW. Вторият етап, който допълнително
разширява обхвата и повишава изискванията за двигатели, стартира от 1 юли 2023 г. Степента на ефективност IE4 за двигатели ще стане задължителна за
трифазни електродвигатели с 2, 4 или 6 полюса между
75 и 200 kW.
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Прегледът, който провежда Комисията, преди да определи новите изисквания за екопроектиране, показва,
че системите, задвижвани от електродвигатели, използват около половината от електроенергията, произвеждана в Съюза. През 2015 г. електродвигателите са преобразували 1425 TWh електроенергия в механична и в
топлинна енергия, което съответства на емисии в размер на 560 млн. тона СО2 еквивалент. До 2020 г. се
очаква тази стойност да нарасне до около 1470 TWh, а
до 2030 г. до 1500 TWh.
Регулаторите на честотата на въртене спомагат
за управлението на електродвигателите и увеличават
КПД на системите с електродвигатели, като енергопотреблението им е най-важният им екологичен аспект през
всички етапи на жизнения цикъл. Прегледът на Комисията още сочи, че през 2015 г. регулаторите на честотата на въртене са преобразували около 265 TWh електроенергия в ток с честота, подходяща за задвижваното
приложение. Тази енергия съответства на 105 млн. тона
емисии на CO2. До 2020 г. се очаква преобразуваната
енергия да нарасне до около 380 TWh, а до 2030 г. до
570 TWh. Прогнозира се при спазване на приетите Регламенти до 2020 г. да се реализират спестявания от по
57 TWh годишно, а до 2030 г. по 102 TWh годишно.

Обхват на новите изисквания за
екодизайн
Регламентът 2019/1781 влиза в сила от 1 юли 2021
г., като заменя Регламента за екодизайн на електрически двигатели (ЕО) № 640/2009. Новият регламент има
по-широк обхват, който включва безчеткови асинхронни
електродвигатели, без колектори, контактни пръстени
или електрически връзки с ротор, които са предназначени да работят със синусоидално напрежение с честота
50 Hz, 60 Hz или 50/60 Hz и които са с два, четири,
шест или осем полюса; с обявено напрежение UN над 50 V
и достигат до 1000 V включително; с обявена изходна
мощност PN от 0,12 kW и достигат до 1000 kW включително; с обявени показатели, определени за продължителен режим на работа; и предназначени за работа с
директно захранване от мрежата. Регламентът обхваща още регулатори на честотата на въртене с три
фази, които са предназначени за работа с такъв двигател с променливо напрежение над 100 V и достигат до
1000 V включително и имат само едно изходно променливо напрежение.
Енергийната ефективност на електродвигателя или
неговото КПД означава отношението на неговата изходна механична мощност към входната електрическа
активна мощност. Нивото на енергийна ефективност
се изразява в международен клас на енергийна ефективност (IE), като IE1 е най-ниският клас, а IE5 е най-високият. Съгласно действащите регламенти, двигателите трябва да достигнат ниво на ефективност IE2, IE3
или IE4 в зависимост от тяхната номинална мощност
и други характеристики. Например, трифазни двигатели с номинална мощност между 0,75 kW и равна на или
по-малка от 1000 kW трябва да достигнат клас на
ефективност IE3 до юли 2021 г. Двигателите между
75 kW и 200 kW трябва да отговарят на нивото IE4
от юли 2023 г. ЕС за пръв път въвежда задължителен
клас на ефективност IE4 за някои категории двигатели.
За някои двигатели, проектирани за специфични условия, тези изисквания не се прилагат, например такива,
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които работят потопени в течност. Регулаторите на
честотата на въртене се категоризират в 2 нива на
ефективност (IE1 и IE2).
Освен технически изисквания се прилагат и такива за
предоставяне на информация за ефективността при
различни точки на натоварване, скорост и въртящ момент. Тази информация подпомага инженерите да оптимизират ефективността на цели системи.
Съгласно Регламент (ЕС) 2019/1781 от 1 октомври
2019 г. за определяне на изисквания за екопроектиране
на електродвигатели и регулатори на честотата на
въртене от 1 юли 2021 г. в сила влизат следните изисквания за енергийна ефективност на двигателите: енер-

гийната ефективност на трифазни двигатели с обявена изходна мощност, по-голяма или равна на 0,75 kW и
по-малка или равна на 1000 kW, с 2, 4, 6 или 8 полюса,
които не са двигатели „Ex eb“ с повишена безопасност,
трябва да съответства най-малкото на ниво на ефективност IE3, енергийната ефективност на трифазни
двигатели с обявена изходна мощност, по-голяма или
равна на 0,12 kW и по-малка от 0,75 kW, с 2, 4, 6 или 8
полюса, които не са двигатели „Ex eb“ с повишена безопасност, трябва да съответства най-малкото на ниво
на ефективност IE2. От 1 юли 2023 г. енергийната
ефективност на двигатели „Ex eb“ с повишена безопасност с обявена изходна мощност, по-голяма или равна на
0,12 kW и по-малка или равна на 1000 kW, с 2, 4, 6 или 8
полюса, и еднофазни двигатели с обявена изходна мощност, по-голяма или равна на 0,12 kW, трябва да съответства най-малкото на ниво на ефективност IE2. Енергийната ефективност на трифазни двигатели, които
не са двигатели със спирачка, двигатели „Ex eb“ с повишена безопасност или други двигатели във взривозащитено изпълнение, с обявена мощност, по-голяма или равна на 75 kW и по-малка или равна на 200 kW, с 2, 4 или
6 полюса, трябва да съответства най-малкото на ниво
на ефективност IE4. Енергийната ефективност за двигатели, изразена в Международни класове за енергийна
ефективност (IE), за различните стойности на обявената мощност на двигателя е определена в таблици в
Регламент (ЕС) 2019/1781. Класовете IE са определени
при обявена изходна мощност (PN), обявено напрежение
(UN), на базата на работа при 50 Hz и 25°C стандартна
температура на заобикалящата среда.
Обхватът включва асинхронни двигатели, предназначени за непрекъснат режим на работа, т.е. клас на натоварване S1, S3≥80% и S6≥80%. Ако стандартен асинхронен двигател бъде модифициран за режим на работа S9,
това не го извежда извън обхвата на регламента.

Стандарти, прилагащи изискванията за
екодизайн
Стандартът EN 50598-2, а отскоро и заменящият
го BS EN 61800-9-2:2017, определя класификацията за
енергийна ефективност IE за цялостни задвижващи
модули (complete drive module – CDM). Те включват контролера на задвижването и всяко допълнително устройство. Стандартът дава методологията за определяне на загубите от CDM, от задвижващи системи
(power drive system – PDS) и цялостната система на
електромотора – мотора заедно с контролните устройства.
Той дефинира международната класификация за ефективност на системите или IES за електрозадвижващи
системи (PDS), т.е. комбинация от двигателя и CDM;
задава техните гранични стойности и предоставя тестови процедури за класификация на общите загуби от
двигателната система. Освен това стандартът предлага методология за характеризиране на най-доброто
решение за енергийна ефективност, което да бъде приложено.
Това зависи от архитектурата на задвижваната от
двигателя система, профила скорост/натоварване и
работните точки на задвижваното оборудване във времето. Методологията на разширения продуктов подход
и полуаналитичните модели са дефинирани в част 1 от
стандарта. Стандартът съдържа класифицираните загуби на стандартизиран еталонен PDS (RPDS) и матема-
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тическият модел за тяхното изчисляване, като еталонният товар/двигател (RM) и еталонният CDM
(RCDM) са дефинирани и могат да се
използват за определяне на класа на
ефективност на системата на двигателя, когато един от нейните компоненти е неизвестен.
В стандарта са зададени изискванията за определяне на загубите на
реална PDS; изискванията за изпитване на типа и съдържанието на
потребителската документация.
Приложенията включват примери за
загуби в цялостната система и информация за топологията на системата и задвижването. Дадени са
специфични данни за загуби на мощност от класове RCDM, RM, RPDS и
IE/IES за ниско напрежение (от 100 V
до 1000 V). Всички предоставени
референтни данни са за електрозадвижващи системи с асинхронни двигатели, но са валидни за всички видове PDS с други типове двигатели.
Стандартът дефинира методологията за екопроектиране във връзка с
въздействието върху околната среда. Серията стандарти не обхваща
класификацията за енергийна ефективност на задвижваното оборудване, но предоставя изходните данни
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за разширен подход за оценка.
Стандартите за минимална енергийна ефективност за двигатели с
ниско напрежение играят важна роля
в подпомагането на страните да постигнат целите си за енергийна
ефективност и емисии на въглероден
диоксид. За потребителите на дви-
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гатели те водят до цялостно повишаване на ефективността и улесняват сравняването на нивата на ефективност между производителите.
Повсеместното използване на високоефективни двигателни системи
ще намали световното потребление
на електроенергия с до 10,8%.
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Нови магнитни сензори
за максимална сигурност
За безконтактно наблюдение на
врати – лесни за инсталация, възможен е скрит монтаж.
Магнитните сензори позволяват
наблюдение на състоянието на вратата без контакт. *Могат да достигнат PLe по ISO 13849-1 и SILCL
3 съгласно IEC 62061, когато се използват с подходящи единици за
оценка.

Скриване за по-добра
защита от неправомерни
действия
Отговарят на най-високо ниво на
безопасност според ISO 13849-1 и
SILCL 3 по IEC 62061.

Лесни за свързване
Различните версии на свързване с
кабел, M8 конектор (4-проводен) и
M12 конектор (4-проводен) осигуряват стандартизирано присъединяване. Благодарение на одобренията
на UL и EAC вашата машина може
да работи където и да е по света без
никакви притеснения.

Безопасна връзка
В комбинация с реле от нашата
гама, например
G1501S, сензорите
..
имат TUV одобрение до SILCL 3 и
PLe. Това ниво на безопасност може
да бъде постигнато и с ifm
SmartPLC, както и AC422S.

Отлични експлоатационни
параметри
Стабилни характеристики на
превключване благодарение на широката графика за включване/изключване. Сензорът може да се достигне
с кодирания задвижващ механизъм
от различни посоки.

Лесен монтаж
Стандартните корпуси в малка и
голяма версия осигуряват възможност за различни приложения, дори
ако пространството е ограничено.

По-добра защита срещу
подмяна на материала
Тъй като сензорите могат да отчитат през неръждаема стомана
или алуминий, е възможен скрит
монтаж, като по този начин се подобрява защитата срещу подмяна.

Възможно най-доброто съотношение цена-качество на
пазара.

Надежден монтаж
Благодарение на металната армировка на монтажните отвори на
MN5xxS е възможна безопасна и надеждна инсталация на сензора.
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Магнитни сензори
Сензорите за магнитно поле са незаменим компонент в Internet of Things платформи, дигитални и интелигентни измервателни решения, гъвкави и носими смарт устройства, промишлени роботи, дейта центрове и др.
Актуалните тенденции в сегмента са свързани с непрекъсната миниатюризация, функционално усъвършенстване и иновативни експлоатационни принципи, базирани на нови материали и феномени
Магнитните сензори от последно поколение се отличават с още по-висока чувствителност, ниска консумация на енергия и компактни корпуси в сравнение с пазарните си предшественици

М

агнитните сензори намират
широко приложение в съвременната
индустрия. Те са незаменим компонент в Internet of Things платформи,
дигитални и интелигентни измервателни решения, гъвкава електроника, носими смарт устройства, промишлени роботи, навигационно оборудване, електроразпредилителни
блокове за сървъри и дейта центрове и т. н. В почти безкрайния им
списък с приложения в наши дни попадат ключови аспекти от управлението както на най-високотехнологичните системи, така и на традиционни и комунални инфраструктури
– безконтактни измервания, линейно,
ъглово и ротационно позициониране,
отдалечен мониторинг, облачни изчисления и обработка на големи обеми данни, интелигентен мениджмънт на водни и енергийни ресурси,
ВЕИ системи и др.

Технологично развитие
Магнитните датчици най-общо
могат да бъдат подразделени на два
типа – устройства, които измерват
векторни компоненти, или такива,
които измерват общото магнитно
поле. Макар резултатите при всеки
отделен сензор да варират, прилаганите техники за създаването им
залагат на сходни аспекти от физиката и електрониката. Реално всички магнитни датчици взаимодей-
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стват със земното магнитно поле.
В индустриалната практика магнитни сензори се използват за измерване на различни величини като налягане, близост, позиция, разход на
флуиди и др. Актуалните тенденции
в сегмента са свързани с постепенна миниатюризация, усъвършенстване на функциите и откриване на иновативни експлоатационни принципи,
базирани на фундаменталните проучвания на нови материали и феномени. Сред тях са смарт материали
и композити в приложения за безжичен мониторинг, управление и безразрушителен контрол, включително
придобилите популярност през пос-
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ледните няколко години регулируеми
метаматериали (tunable metamaterials).
Сензорите за магнитно поле са
ключов елемент от редица традиционни промишлени и биомедицински
технологии, но разширяването на
приложната им област продължава
с динамични темпове в хода на четвъртата индустриална революция.
Този технологичен напредък е стимулиран както от нови практически
приложения като Internet of Things,
така и от иновативни продукти
като гъвкавите, разтегливи и носими електронни устройства.
Полупроводниковите магнитни
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датчици позволяват производство
във все по-миниатюрни размери и са
подходящи за бъдещо интегриране в
нови по-компактни модели биосензори, сензорни мрежи, носими и интелигентни устройства. За целта сензорите за магнитно поле от последно поколение се отличават с още
по-висока чувствителност, ниска
консумация на енергия и малки корпуси в сравнение с предшествениците
си на пазара.
Сред най-популярните технологии,
използвани за разработката на магнитни датчици, са индуктивните
елементи, свръхпроводящите устройства за квантова интерференция
(SQUID), техники, базирани на ефекта на Хол (възникване на напречно
ориентирано електрично поле при
поставянето на проводник с протичащ по него постоянен ток в магнитно поле), анизотропно магнитосъпротивление (AMR), гигантско магнитосъпротивление (GMR), тунелно
магнитосъпротивление (TMR), гигантски магнитоимпеданс (GMI), пиезоелектрични композити, магнитодиоди, магнитотранзистори, оптични
влакна, магнитооптични елементи,
наситени дросели и др. Съществуват и магнитни сензори, базирани на
микроелектромеханични системи.
Основна причина за богатото типово разнообразие при тези устройства е именно наличието на изключително широк кръг от потенциални приложения, свързани с откриването на промени и смущения в магнитно поле като поток, сила и посо-
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ка и измерване на различни характеристики, включително температура, налягане, светлина, ротация, ъгъл,
присъствие, както и някои параметри на електрическия ток. В зависимост от предназначението, магнитните датчици често разполагат със
специфични възможности, например
за работа при високи температури
или високи честоти.

Индустриални приложения
Сред най-популярните приложения
на магнитните сензори в съвременната промишленост са средствата
за индустриална автоматизация и
по-конкретно – устройствата за
безконтактно измерване на линейна,
ъглова и ротационна позиция.
Датчиците за целта най-често са
базирани на тунелно магнитосъпротивление (TMR). За разлика от моделите, чийто принцип на работа се
основава на ефекта на Хол и които
най-общо се характеризират с ниска
чувствителност, TMR сензорите са
няколко десетки пъти по-чувствителни и се отличават с ниска консумация на енергия и надеждна работа
във високотемпературни и високочестотни (в мегахерцовия обхват)
приложения. Нуждата от все побързи, ефективни и безопасни производствени линии стимулира използването на технологии за измерване
на магнитно поле и в устройства
като предпазни превключватели и
сензори за близост.
Сред набиращите популярност
области на модерната индустрия, в

които магнитните сензори намират
място, са облачните изчисления и
обработката на големи обеми данни. В отговор на логичния ръст в
търсенето се наблюдава и своеобразен бум в производството на електроразпределителни блокове за инфраструктура в центрове за данни, които се използват като източник на
правотоково или променливотоково
захранване на сървърите. Магнитните сензори служат за филтриране на
мощността към сървъра и интелигентен баланс на натоварването,
като позволяват и отдалечен мониторинг.
Значителен скок в приложенията
на магнитни сензори в модерната
индустрия се регистрира и вследствие на динамичното развитие на
промишлената роботика, където
откриването на промени в линейната и ъглова позиция (най-често в
безконтактен режим) са императив
за осъществяването на комплексни
движения с помощта на различни
типове двигатели и задвижвания и
то – с висока точност, прецизност
и повторяемост.
Друга ключова приложна област на
магнитните сензори е управлението
на енергийна и водна инфраструктура посредством интелигентни и
безконтактни технологии за измерване на ток, ниво на флуиди, контрол на загубите, мониторинг на статус „отворено/затворено“ за врати,
клапани и други. Датчиците за магнитно поле са компоненти и от различни по тип и мащаб ВЕИ съоръжения като вятърни турбини и паркове, фотоволтаични панели и масиви.
Измерването на ъглова позиция е
ключово за оптималното генериране
на вятърна енергия, докато акумулаторните комбинатори за соларни
системи масово използват безконтактни сензори за ток.
Екологичните практики в индустрията и сградния сектор, стимулиращи потребителите да инвестират в технологии за повишаване на
енергийната ефективност и енергоспестяване, също пряко кореспондират с развитието на Internet of
Things. Нарастващото търсене на
„зелени“ решения за интелигентни
домове и сгради с цел да се намали
въглеродният им отпечатък води до
значителен ръст в пазарното предлагане на умни операционни системи
и мрежови устройства, смарт платформи за енергиен мениджмънт и
ефективно управление на сградни
ресурси и други продукти и решения,
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базирани на IoT свързаност. Обширна технологична област с множество потенциални бъдещи приложения в
тази посока е и осветлението – промишлено и сградно.
В тази сфера възможностите за отдалечен мониторинг
и управление с помощта на смартфони и други преносими устройства позволяват контрол на потреблението
на енергия в реално време чрез измерване на величини
като ток и напрежение посредством магнитни технологии.

Специфики на отделните типове
сензори
Датчици на Хол могат да бъдат намерени в широк
спектър от решения, като дискови устройства, индикатори за управление на двигатели, устройства за защита на захранването, диафрагми за налягане, разходомери, средства за контрол на амортисьори, безчеткови DC
двигатели, ротационни енкодери, детектори за черни
метали, сензори за вибрации, тахометри, и т. н. Дигиталните модели на практика функционират като електронни превключватели. Обикновено те са проектирани да бъдат в режим „изключено“ при липса на магнитно
поле. Когато приложеното магнитно поле надвиши предварително зададена стойност, изходът на цифровия сензор преминава в състояние „включено“ без т. нар. „отскачане“ при контакт. Един такъв превключвател струва значително по-малко от механичните си аналози и е
по-надежден при тежки условия. Често срещани приложения са: детектори за скорост на въртене, импулсни
броячи в принтери и моторни задвижвания, сензори за
положение на клапани, сензори за джойстик контролери,
блокировки за врати, детектори за близост, сензори за
положение на лещи, сензори за хартия, датчици за положение на вал и др.
В допълнение, сензорите на Хол все по-широко се проучват и използват в сферата на носимата електроника.
Миниатюрните модели се отличават с ниска цена, лесна интеграция и липса на смущения. Тези окуражаващи
резултати са обещаващи за редица бъдещи приложения
в сегменти като мека роботика, гъвкава електроника и
др.
Съпротивлението на определени материали зависи от
ъгъла между посоката на приложения ток и намагнитването на самия материал. Това явление се нарича анизотропно магнитосъпротивление (AMR). Феромагнитните
метали (Fe и Ni) проявяват по-високо съпротивление,
когато са намагнетизирани успоредно на тока, и минимално съпротивление, когато намагнитването е перпендикулярно на тока.
Най-популярните материали за изработка на AMR
сензори са т. нар. permalloy сплави от желязо и никел.
AMR датчиците имат по-ниска чувствителност от GMR
и TMR моделите, но са много по-лесни за производство,
предлагат гъвкавост по отношение на формата и устойчивостта на устройството и имат по-добро съотношение сигнал/шум при ниски честоти.
GMR сензорите са привлекателни за множество приложения, тъй като съчетават висока чувствителност
и резолюция с ниско съпротивление. Това от своя страна
води до намалени нива на шум, по-висока оперативна
честота и по-ниска консумация на енергия при един и същи
ток. В допълнение, GMR сензорите могат да бъдат побрани в компактни корпуси. Три GMR сензора, корпусирани ортогонално един към друг, се използват например в
разработката на триосови магнитометри.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

декември 2021

GMR сензорите са ефективно решение за безконтактно измерване на ток, протичащ през проводник, чрез
количествено определяне на магнитното поле, индуцирано от тока. Безразрушителната оценка на качеството на метала в различни части на превозни средства и
строителни конструкции чрез детекция на вихров ток
в присъствието на променливо магнитно поле е друго
интересно приложение на GMR датчиците с нарастващ
потенциал.
Тунелните магнитосъпротивителни сензори (TMR) се
състоят от два феромагнитни слоя, разделени от тунелна бариера и са познати още като магнитни тунелни възли (MTJ). Структурата е подобна на GMR сензора, като проводящият слой е заменен от изолатор. TMR
сензорите са по-чувствителни от GMR устройствата,
но се характеризират с по-висок шум. Те имат по-високо съпротивление и поради това консумират по-малко
енергия от GMR моделите при същото работно напрежение. Освен това TMR сензорите са по-скъпи и трудни
за производство заради необходимостта от изключително тънка висококачествена тунелна бариера без
отвори.
Гигантските магнитоимпедансни сензори са единствените магнитни датчици, базирани на променлив
ток, които работят в широк диапазон от честоти (от
kHz до GHz), осигурявайки голяма промяна на импеданса
под приложеното магнитно поле. Поради тази причина
GMI сензорите широко се проучват и интегрират в
радиочестотни системи като пасивни безжични магнитни устройства.
По отношение на обхвата на откриваемото поле, GMI
сензорите покриват широк спектър от магнитни поле-
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та (от геомагнитни до биомагнитни), значително по-чувствителни са
от датчиците на Хол и се доказват
като по-усъвършенствани решения
от MR сензорите (GMR, TMR). Що се
отнася до габаритите на сензора,
GMI елементите обикновено са с размери от под милиметър до няколко
милиметра. Това ги прави доста поголеми от микрометричните магнитосъпротивителни датчици, но не
създава особена разлика при стандартни SMD устройства за повърхностен монтаж в повечето потребителски електронни приложения.
За работни сценарии, в които
високата чувствителност е приоритет, свръхпроводящите квантови
интерференционни устройства
(SQUID) са сред предпочитаните решения. Сензорите с индукционна намотка обикновено са обемисти и
здрави и намират широко приложение в индустриални сензорни системи. При тях обаче миниатюризацията се оказва сериозно предизвикателство поради множеството
трудности във връзка с производството на 3D бобини и лошите експлоатационни резултати на планарните намотки в сравнение с телените им аналози.
Особеност на SQUID сензорите е,
че изискват охлаждане до ниски температури. Дори след появата на високотемпературните свръхпроводници, тези датчици изискват високи разходи и сложни техники за производство, а на миниатюризация
подлежат само някои техни компоненти.
Твърдотелните GMR, TMR, AMR и
GMI сензори и датчиците на Хол се
изработват посредством т. нар.
микропроизводствени методи и комбинират сравнително висока чув-
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ствителност с компактни размери.
Съвместимостта на твърдотелните елементи с производствените
процеси при допълнителните метални оксидни полупроводници (CMOS)
прави възможна интеграцията на
сензорни и изчислителни схеми в
системи върху чип, които стават
все по-популярни в индустриални и
потребителски Internet of Things приложения.
Понастоящем магнитосъпротивителните (MR) сензори и датчиците на Хол съставят около 98% от
глобалния пазар на магнитни сензорни технологии, показват актуалните статистики. MR-базираните
продукти се очаква и в идните години да доминират в сферата на
биомедицината, гъвкавата електроника, измерването на позиция, взаимодействието „човек-компютър“,
безразрушителния контрол и мониторинг, навигацията и транспорта
благодарение на значителния технологичен напредък в сегмента и усъвършенстваните им работни характеристики.

Пазар и прогнозни
тенденции
Към днешна дата всички сензорни
методи, използвани за магнитни измервания, са достигнали етап на
технологична зрялост. Новите материали и напредъкът в сферата на
електронните компоненти осигуряват непрекъснати подобрения в работните характеристики, размера и
консумацията на енергия.
Търсенето на устройства с повисока чувствителност за промишлени приложения най-вероятно ще доведе до частична бъдеща замяна на
доминиращите в сегмента датчици
с ефект на Хол със сензори от типа

GMR или TMR, които от своя страна
предстои да станат по-достъпни в
ценови аспект, сочат прогнозите на
пазарните анализатори.
Повишаването на производителността при печатните технологии,
особено по отношение на разделителната способност, е обещаваща
тенденция, която се очаква да стимулира множество иновации в сферата на производството и интеграцията на магнитни сензори в бъдеще. Разработката на нови материали и структури при устройствата
пък със сигурност ще изтласка магнитните сензори към нова маркетингова парадигма, включваща масови приложения в потребителски и
промишлени IoT платформи, навигационни устройства, технологии за
сградна и домашна автоматизация,
сензори за присъствие, медицински
устройства и автомобилни системи
и компоненти.
По данни на анализаторите от
Mordor Intelligence, глобалният пазар
на магнитни сензори се оценява на
близо 2,38 млрд. щатски долара през
2020 г. и се очаква да надхвърли 3,59
млрд. долара в следващите пет години, регистрирайки комбиниран годишен темп на растеж от 6,51%.
Наред с експоненциалния скок в
търсенето на решения в сферата на
IoТ и Big Data технологиите, облачните изчисления, центровете за
данни и нормативните стимули в
сферата на ВЕИ енергетиката, други двигатели на пазарния ръст при
магнитните датчици са електромобилността, гъвкавата и носимата
електроника и високочувствителните сензорни устройства за роботизирани и Industry 4.0 приложения.
Бумът в използването на хибридни автомобили и електрически превозни средства води и до закономерен допълнителен ръст в търсенето
на магнитни сензори за приложения
в сферата на мобилността. Автомобилната индустрия традиционно се
откроява като водещ клиентски
отрасъл както в статистиките от
последните няколко години, така и в
прогнозите за следващото десетилетие, добавят пазарните експерти.
Широкият спектър от приложения в
този сектор включва производството на интелигентни автомобилни
компоненти, платформи за управление на горивния процес, средства за
навигация, предпазно оборудване и
различни електронни системи за сигурност, управление и развлечение в
автомобилите.
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Роботи
с интегрирани
системи за
3D машинно зрение
За да реализират оптимално потенциала си в триизмерния свят, роботизираните системи
се нуждаят от подобно на човешкото зрение
Интегрираните технологии за 3D машинно зрение водят до нов иновационен скок във функционалността на индустриалните роботи
Изборът на система за триизмерно машинно зрение е добре да бъде съобразен с размера и
скоростта на движение на обектите, както и с отстоянието им от камерата

С

напредъка на Industry 4.0 технологиите промишлените роботи
стават все по-умни, адаптивни, автономни и прецизни. С други думи,
те все повече се доближават по своята същност и ефективност до човешкия интелект. Ето защо, за да реализират оптимално потенциала си
в триизмерния свят, роботизираните системи се нуждаят и от подобно на човешкото зрение – едно от
ключовите сетива, на които разчита нашият мозък. Отговор на тази
потребност дава 3D машинното
зрение. С негова помощ роботите
могат да събират информация за заобикалящите ги обекти в реално време, да разпознават цветове, форми,
материали и текстури и да регистрират дори миниатюрни техни характеристики. Триизмерното зрение
им позволява да се движат, наблюдават и взаимодействат с комплексни среди с необходимата гъвкавост
и безопасност, за да разрешават
бързо и безпроблемно реални и специфични производствени задачи.

Нови възможности
Интегрираните технологии за 3D
машинно зрение водят до нов инова-
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ционен скок във функционалността
на индустриалните роботи, разширявайки неимоверно потенциалните
им приложения. Макар и много побързи, производителни и високоефективни от ръчния труд, пионерските
роботизирани системи от зората на
четвъртата промишлена революция
остават сравнително ограничени в
своите възможности. Да, те са истински отличници в изпълнението на
рискови и повторяеми задачи, но
разчитат единствено на заложената в управлението си програма, за
да извършват еднотипни действия.
И не разполагат с други механизми
да отговорят на различни вариации
в задачата освен чрез препрограмиране. Това многобройно поколение
роботи, впрегнато в динамичните
процеси на съвременните фабрики,
работи усилено, но „на сляпо“. Триизмерното машинно зрение е фундаментална технология в модерната
автоматизация, именно поради факта, че играе ролята на своеобразно
„пробуждане“ на робота за заобикалящата го среда. Сега той може да
извършва голям брой разнообразни
дейности в зависимост от ситуацията, да отчита множество променливи в работната обстановка и да
реагира своевременно – без да се
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нуждае от допълнително програмиране. Интегрираното 3D зрение значително повишава гъвкавостта на
системата, а тя е ключов индикатор
за възвръщаемостта на инвестициите в промишлената роботика.
Що се отнася до новите функции
и възможности на „виждащите“ роботи, те обещават да рационализират и оптимизират дори класически
дейности като pick-and-place операциите. Ако „слепите“ модели са ограничени само до захващането на
обект от предварително зададена
позиция, а тези с двуизмерни камери
понякога се затрудняват в разграничаването на обекта от фона, то
снабдените с 3D зрение системи
могат да възприемат обекта като
част от триизмерното пространство в реално време, подобно на
човешкото око. Благодарение на
технология, позната като лазерна
триангулация (алгоритъм за възприемане на 3D информация на закрито),
роботът определя собствената си
пространствена ориентация по осите X, Y и Z. С помощта на CAD модел
пък системата се научава да разпознава дадения детайл и триизмерните му характеристики. Знаейки къде
се намира тялото му и къде –
обектът, роботът остава само да
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изчисли движения с каква траектория е необходимо да направи, за да се
доближи до него и да го захване.
Макар на пръв поглед това да звучи
като простичка задача, решението
й бележи повратен момент в съвременното индустриално производство. Чрез консолидирането на няколко познати и утвърдени технологии
– роботиката, автоматизираната
визуална инспекция и компютърното
проектиране, механизираните работници стават все по-автономни
и ефективни. След като разполага с
достатъчно силно и издръжливо тяло
(и широк набор от крайни манипулатори, чрез които да отмени човека
в изпълнението на различни тежки и
уморителни задачи) и триизмерно
зрение (за да гарантира необходимата прецизност, гъвкавост и безопасност при взаимодействие със средата в реално време), на роботът му е
необходима само технология, която
да му позволи да „мисли“ по подобие
на хората. Тук идва ролята на изкуствения интелект и машинното
самообучение, които осигуряват липсващото парче от пъзела в конструирането на перфектното автоматизирано решение за извършването
на pick-and-place операции, сортиране, асемблиране, инспекция, насочване/водене или комбинация от всичко
това в интелигентен възпроизводим
процес, подкрепен с възможности за
управление на данни и анализ.

Предимства на
системите за 3D
машинно зрение
Конвенционалните двуизмерни камери създават проекция на реалността като плосък образ. Това работи
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само за прости задачи, при които
например се наблюдава сцена от ограничено работно разстояние и под
фиксиран ъгъл. Информацията, която
можем да извлечем от едно обичайно
цветно изображение, зависи до голяма степен от перспективата, отстоянието и условията на околната
среда, най-вече осветлението.
Триизмерното машинно зрение
осигурява по-голяма прецизност на
изображението, особено при чувствителни на осветяване обекти. Тъй
като 2D изобразяването зависи от
повърхността на предмета, вариациите в осветяването могат да възпрепятстват коректното и точно
възпроизвеждане на форми, ръбове и
други визуални характеристики. С
добавянето на данни по оста Z, системите за 3D зрение могат да генерират висококачествени триизмерни
„точкови облаци“ независимо от условията на средата, както и да снемат изображения на целевия обект
от и във всякаква пространствена
позиция. За разлика от плоските 2D
проекции, визуалните 3D сензори могат да разпознават различни обекти
от голямо разстояние върху всякакви
повърхности. 3D зрението позволява
още регистриране на обема на триизмерен обект, което е ключово в
pick-and-place операциите.
Изборът на система за триизмерно машинно зрение е добре да бъде
съобразен с конкретните изисквания
и специфики на приложението, с размера и скоростта на движение на
обектите (например по поточна линия), както и с отстоянието им от
камерата. Когато основната цел е
снемане на размерите на дадено изделие или пък инспекция на качество-

то му, камерата може да бъде със
стационарен монтаж. По-дребните
изделия с фини детайли обикновено
налагат използването на 3D камери
с висока разделителна способност.
Важно е също да се отчете дали
обектите на изобразяване са подредени/палетизирани по даден модел
или са позиционирани свободно (несортирани) в кутия или сандък при
т. нар. bin picking приложения. Във
втория сценарий също е препоръчителна камера с по-висока резолюция,
която да компенсира липсата на
предвидимост в позиционирането.
От критично значение при избора
на решение е и материалът, от който са изработени обектите на заснемане. При наличието на тъмни (поглъщащи светлината) или светлоотразителни повърхности е добре да
се подбере система със съответната функционалност, тъй като съществува риск универсализираните
платформи за машинно зрение да се
затруднят. Когато се инспектират
цветни изделия пък, е важно да се
заложи на специализирана технология
за цветна идентификация.
Ключов параметър при интегрирането на технологии за 3D зрение в
индустриалната роботика е и бързината при обработка на постъпилата информация. Високоскоростните
автоматизирани приложения, в които роботът борави например с изделия, движещи се динамично по система от конвейери в рамките на
производствената линия, налагат
използването на платформи за машинно зрение с голяма процесорна
мощ, които позволяват незабавно и
надеждно събиране, обработване и
интерпретиране на данните.
Пазарът предлага огромен асортимент от софтуерни и хардуерни
продукти за триизмерно машинно
зрение, включително и т. нар. all-inone интегрирани смарт камери за 3D
инспекция, които не налагат използването на външни системи за обработка на данни. За регистрирането
и измерването и на най-фините детайли на даден обект потребителите могат да се възползват от високопроизводителни 3D камери, които
не се влияят от визуалните особености на материалите и външни
фактори на средата. Разнообразните специализирани решения за машинно зрение са базирани на различни пасивни и активни техники за
измерване и инспекция, които осигуряват специфични конкурентни предимства на потребителите. Някои
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системи използват лазерни далекомери и т. нар. TOF (time of flight) методи за локализиране на отдалечени
обекти и са подходящо решение при
по-голямо отстояние на робота от
целевите обекти. Други са базирани
на стереозрение и са препоръчителни за работа с висококонтрастни
изображения. При огледални повърхности пък приоритетно се залага на
т. нар. техники за проективно текстуриране (projective texturing).

Оптимизирани
приложения
Имплементацията на промишлени
роботи с 2D платформи за машинно
зрение в съвременните производства е все по-масова благодарение на
значителния технологичен напредък
при тези системи. Непрекъснато им
усъвършенстване с нови функции и
възможности и разнообразието от
специализирани софтуерни продукти
за интегриране им позволява все поефективно и успешно да разрешават
сложни практически казуси. Триизмерното зрение допълнително обогатява с информация процеса на взаимодействие между роботите и
работната им зона и се очаква в
обозримото бъдеще да се превърне
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в интегрален елемент от промишлените им приложения. Подобно на
координацията „око-ръка“, която помага на човека в прецизното изпълнение на редица задачи, 3D системите
за роботизирано зрение придобиват
фундаментално значение в сливането между воденето и управлението
на робота и външната среда и превръщането им в цялостна и интерактивна екосистема. Независимо дали
се интегрира камера в самия робот
или се монтира такава в рамките на
работния му обхват, благодарение на
събраните с нейна помощ данни системата получава достатъчно информация за обекта, с който борави
спрямо собствената й позиция в
пространството и би могла да го
открива повторно в реално време,
дори той да бъде преместен.
Промишлената роботика обхваща
множество подкатегории като кинематика, динамика и управление. Стереозрението, от своя страна, се базира на възприемане на изображения,
разпознаване на обекти, кореспонденция, както и разпознаване и реконструиране на 3D сцени. Макар техниките за тези цели да не са нови, консолидирането им в единна роботизирана платформа за първи път дава на
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инженерите в сферата на индустриалната автоматизация възможността да съчетаят изключителна бързина и прецизност с детайлна видимост при изпълнението на сложни
задачи в сферата на визуалната инспекция, асемблирането, pick-and-place
операциите – дори и в колаборативен
режим. Това прави интегрираните
системи в сегмента отлично решение за (де)палетизиране, инспектиране и манипулиране с хранителни продукти, както и за bin picking приложения. За тази цел системата изпълнява автоматизиран процес на откриване, регистриране, класифициране,
захващане и позициониране на целевия
обект на предварително зададена
локация. Това е и едно от най-популярните съвременни приложения на индустриалните роботи в умните фабрики. Същевременно се наблюдава експоненциален ръст на глобалната електронна търговия, която стимулира
търсенето на автоматизирани решения за складови и логистични цели.
Благодарение на триизмерното машинно зрение всички роботизирани
задачи в тези сегменти могат да
бъдат изпълнявани с непостигани
досега качество, точност и бързодействие.
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Надеждният и опитен партньор
гарантира успех в индустриалната
роботизация
Николай Кривошиев, ръководител направление CNC системи и индустриални
"
роботи" в Ехнатон
Съвременните роботи и особено
коботи са все по-опростени като
обслужване и пригодени за лесно
ползване. Защо е необходим
инженерингов партньор в повечето
приложения с индустриални роботи?
Въпреки напредъка на технологиите в тази посока, един робот самостоятелно не решава задачи и
проблеми. За успеха на един проект за високоефективна автоматизация, крайният клиент най-често има
нужда от цялостно роботизирано решение, а не просто от роботи. Обикновено се започва с очертаване
на ясни цели и задание, върху които първо се изготвят идеен проект и софтуерна симулация. След това
е добре да се направят тестове за изпълнимост на
ключовите места в идейния проект, за да се предотвратят проблеми на по-късен етап в проекта. Цялостното решение впоследствие включва избор на оптимални компоненти и оборудване, електро- и механично изпълнение, програмиране на апаратура – робот, графичен интерфейс, контролери, задвижвания
и др. В много проекти се появява нужда и от допълнителни операции, като например контрол на качеството, което обикновено се реализира със системи
за визуална инспекция. При по-конвенционални задачи често избираме и наши изпитани типови решения,
които се реализират по-бързо.

мера се обръщаме към екипа от направление "Машинно зрение", стъпвайки върху натрупано знание от
стотици проекти. При нужда от изграждане на система за мониторинг или връзка със система от погорно ниво (ERP, SCADA, BI и др.) включваме колеги с
дългогодишен опит в софтуерните решения. Задължително обръщаме специално внимание на безопасността и прилагането на международните стандарти, като контролът се извършва от направлението
ни "Безопасност на машини".

Кога се използва 2D или 3D система
за машинно зрение при интеграция
на роботи?
От първата ни интеграция на камера с робот през
2011 г. виждаме сериозен технически прогрес при 2D
системите, които предлагат все повече възможности и решават доскоро невъзможни казуси. В над половината от нашите проекти с роботи имаме 2D камери с интегриран софтуер, които допълват роботизираното решение – извършват контрол на качеството, изпращат координати към робота за точно локализиране на обекти, разпознават компоненти по зададени критерии, нанасят динамични корекции в про-

Каква е причината инженеринговият
партньор да гарантира надеждност
на проекта?
Професионалната интеграция на роботи изисква
мултиинженерни знания и опит. Самото програмиране на робота е малка част от един проект и е крайно недостатъчно за завършване на цялостна роботизация. В Ехнатон разполагаме с инженери и екипи с
различен профил, които създават работещи решения
със съвместни усилия, както и в партньорство с
водещи производители в областта на индустриалната автоматизация. Например при добавяне на 2D ка-
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грамите и др. 3D системите са значително по-комплексни – състоят се от няколко камери или лазерни
скенери и добавят параметри като равнинност и височина, които позволяват локализирането на несортирани разпръснати обекти. Това е удобно в производствени условия, тъй като множество компоненти се доставят насипно и се избягва нуждата от ориентиране. Комбинирано с робот се постига т.нар. bin
picking – вземане на компонент от кутия или сандък.
Първата ни интеграция на система за 3D зрение извършихме през 2020 г. във втората учебна лаборатория "Умни и специализирани роботи", реализирана от
Ехнатон в Технически университет – Пловдив, а в момента колеги завършват още няколко внедрявания в
производствени условия.

За кои предприятия у нас е
необходима роботизация?
В почти всички индустриални сектори се наблюдава
тенденция за все по-къси срокове на доставка при растящи разходи за труд и липса на квалифицирани кадри.
Това принуждава компаниите да търсят автоматизирани системи, които повишават производителността
и намаляват себестойността на продукцията.
Друга основна причина за навлизането на роботизацията са високите изисквания за качество и прецизност, които са трудно постижими при ръчен
труд. По време на пандемия като сегашната се забелязва и желание да се минимизира рискът от спиране
на производство поради заболявания и отсъствия от
страна на персонала. Основната цел на всеки ръководител е да произвежда повече за по-кратко време с
максимално качество в предвидима среда.

Как се измерва възвръщаемостта
на една инвестиция в роботизирани
системи?
В наши проекти сме постигали от няколко процента до няколко пъти повишение на редица индикатори
(KPI) в зависимост от процеса и измерваните показатели. Пълна възвръщаемост на инвестицията се постига обикновено за 2-3 години, но тя не следва да се
измерва само спрямо спестените разходи за труд.
Добре изпълнената роботизация се свързва и с повишена производителност – в повечето ни проекти отбелязваме значително понижение на цикловото време
спрямо ръчния труд. Отбелязвам, че цикълът не само
е по-кратък, но е и постоянен за дълъг период.
Невъзможно е да изискваме от операторите да работят като машини. Всички знаем, че тяхната мотивация и резултати варират и винаги се срещат проблеми като непостоянство, болнични, текучество. Роботът не се влияе от подобни фактори, като може да
работи по време на почивките или късно вечер.
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Крайният резултат е повече произведена продукция и предвидимост на производствения капацитет,
а освободеният човешки ресурс може да се насочи към
други по-креативни дейности, вместо да се търсят
нови кадри.

Каква е прогнозата Ви за навлизането
на роботизацията в българския бизнес
идните години?
Тепърва сме още в началото. Всяка една компания,
която иска да се развива и да създава качествен продукт на конкурентна себестойност, трябва да автоматизира своите производствени, бизнес, логистични процеси. Всички говорят за Индустрия 4.0, но
опитът ни показва, че това не е крайна цел, а непрестанен път на усъвършенстване на всички процеси и
системи в едно производство.
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Роботизирани системи с
машинно зрение от Ехнатон
Ехнатон е един от пионерите в областта на индустриалната автоматизация и роботизация у нас, с над 25 години опит и традиции. Фирмата е символ на иновативност и цифровизация на
производството, качество и надеждност. В основата на успеха е дългогодишното партньорство с технологични
лидери в световен мащаб − фирми като
Mitsubishi Electric FA, Cognex, Pilz.
В областта на роботиката Ехнатон
е в състояние да предложи най-нови, високопроизводителни и високоефективни
продукти и технологии, както и − на
базата на опита и експертността на
екипа си, компетентна подкрепа и цялостни решения за всяко специфично приложение във всяка индустриална сфера.
Фирмата има зад гърба си десетки успешни проекти с общо над 140 индустриални робота в България и чужбина.

Решения за роботизирани
системи с машинно зрение
Решенията, при които в роботизирана система се интегрира машинно
зрение, са изключително актуални, иновативни и ефективни. Приложенията
могат да бъдат доста разнообразни,
сред тях са инспекция на сложни
повърхнини и детайли, водене на роботи, т.нар. pick-and-place приложения,
асемблиране и други.
Ехнатон е дългогодишен официален
партньор и дистрибутор на продуктите на двама от водещите в световен
мащаб производители, задаващи технологичните тенденции в своите области: Mitsubishi Electric FA − в индустриалната роботика и средства за автоматизация, и Cognex − във визуалната
инспекция и идентификация. Затова е
в състояние да предложи на българския
пазар върхови технологии за роботизирани системи с машинно зрение.
Сред най-иновативните продукти,
на базата на които могат да бъдат изградени качествени, надеждни и функционални решения за автоматизация,
комбиниращи роботизирани системи и
машинно зрение, са:

Система за 3D инспекция
Cognex 3D-A5000
Предназначена е за заснемане на 3D
изображения с висока разделителна способност. Разполага с 3D LightBurst технология за високоскоростно регистриране на изображенията. 3D изображенията с висока резолюция, съчетани с во-

32

дещите в индустрията 3D технологии
на Cognex за обработка на изображения,
позволяват надеждни и точни решения
за приложения като проверка при асемблиране, 3D водене на роботи и други.
3D-A5000 осигурява изображение,
представено от над 1.5 милиона 3D
данни за точка − за детайлна видимост
и на най-фините елементи. Тези изображения с висока разделителна способност, съчетани с мощен набор от инструменти Cognex 3D във VisionPro,
включително PatMax 3D, позволяват на
3D-A5000 да решава широк спектър от
приложения от проверка при асемблиране до измерване в реално време и роботизирано насочване.

Система за 3D инспекция
Cognex 3D-L4000
In-Sight 3D-L4000 е технологична иновация в системите за 3D инспекция.
Комбинира 3D технологията за лазерно измерване с функционалността на
смарт (интегрирана всичко-в-едно) камера. Разполага с патентованата и
първа в света технология за формиране на изображение от калибриран насочен лазерен лъч без шумове от отблясъци и разсейване (speckle-free blue laser
optics), позволяваща върхово качество
на 3D изображенията при супер висока
обработка, богат набор от инструменти за 3D инспекция, без необходимост
от външно обработване на данните.

Роботи RV-FR на Mitsubishi
Electric
Гамата RV-FR предлага високоскоростни роботи с 6 оси на движение за постигане на изключителна прецизност
и бързодействие при процеси на асемблиране, обслужване на оборудване и други роботизирани манипулации.
Моделите от серията RV-FR са в
състояние да отговорят на всички клиентски изисквания за работизация благодарение на три ключови характеристики:“ Интелигентни функции от следващо поколение", "Безопасни приложения за съвместна работа" и "Функции
за интегриране FA-IT".
Всички роботи се предлагат с опция
за интегриране към iQ-R PAC модулна
система за пълна интегрираност на
процесите, проследимост, обслужване и
превантивна поддръжка, което гарантира експлоатационна готовност от
над 99.9 % на цялото оборудване.

Колаборативни роботи
ASSISTA
ASSISTA е единственият истински
индустриален колаборативен 6-осен
вертикален робот от най-ново поколение с основни характеристики: 5 кг товароносимост; 910 мм максимален обхват. С над 40 години опит в индустриалните роботи, Mitsubishi Electric FA
имплементира някои от стандартните за индустриалните роботи решения
и в ASSISTA. Сред тях са най-ново поколение серво системи MR-J5, които осигуряват висока повторяемост и надеждност, и контролер (CR800) за достъпна комуникационна свързаност. Функции като превантивна, предсказуема и
отдалечена поддръжка гарантират
дълъг експлоатационен живот.
Системите за визуална инспекция и
идентификация на Cognex и роботите
на Mitsubishi Electric FA са пример за успешна колаборация и комбинирана
функционалност в приложения, където,
благодарение на абсолютната си свързаност, лесно се решават специфични задачи. Резултатът е повишена ефективност, намаляване на времето за престой и минимизиране на загубите.

декември 2021

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

декември 2021

33

осветление

Енергоспестяващо
осветление за промишлени
пространства с висок таван
Когато работните зони на закрито обхващат голямо вертикално и хоризонтално пространство, решението за осветление трябва да предлага едновременно мощност и гъвкавост
Метал-халогенните (MH) лампи тип „камбана“ са често срещани в складови и индустриални
приложения
Най-актуалните предложения за high bay осветление са асемблирани с последно поколение
ефективни и дълготрайни светодиоди за повърхностен монтаж

К

огато трябва да се планира
осветлението на големи индустриални халета, производствени сгради, помещаващи едрогабаритно оборудване и обединяващи различни
технологични линии в общи пространства, обикновено най-подходящото решение е индустриално енергоспестяващо осветление за високи тавани. Закрити пространства
като производствени съоръжения,
големи хангари, фабрики и други
изискват мощно осветление, което
да осигури подходящите нива на
осветеност за работния процес.
Осветителните тела за високи
тавани могат да се монтират като
висящи от тавана или като фиксирани директно към него. Осветление
за висок монтаж се инсталира в
различни индустрии и съоръжения,
като най-честите приложения са в
складови бази, промишлени съоръжения, търговски помещения.
В миналото различни технологии
за осветление са се използвали в
складови и индустриални среди с
висок монтаж на осветителните
тела. Някои от най-често срещаните включват метал-халогенните
лампи (MH), натриеви лампи с високо налягане (HPS) и флуоресцентни
лампи. Въпреки че всяка от тези
крушки има своите предимства, индустриалното LED осветление
превъзхожда конвенционалните си
„колеги“ с няколко важни характеристики. Специалистите препоръчват
внимателна преценка на съображенията в полза на даден тип осветителна технология, преди да се реши
дали модернизацията със светодиодни осветители е подходяща за
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дадения склад или индустриално пространство.

Предимства и недостатъци
на различните технологии
Метал-халогенните (MH) лампи
тип „камбана“ са често срещани в
спортни съоръжения и складови/индустриални приложения (както и във
всяка обстановка, където трябва да
се осветяват големи пространства
от значителна височина). Предимствата на MH светлините включват добро цветопредаване и сравнително адекватни нива на осветеност (за разлика от други видове
конвенционални крушки). Някои от
основните им недостатъци са дългото време, необходимо за загряване
(понякога 15 – 30 минути), високата
цена за поддръжка, както и характеристиките, които проявяват при
повреда, включващи трептене и изключване. Това е в допълнение към
един много съществен недостатък,
а именно факта, че голяма част от
енергията, която произвеждат, се
губи като топлина.
Натриевите лампи с високо налягане (HPS) също често се използват
в складови, промишлени, търговски
и развлекателни съоръжения, където
се изисква високо поставено осветление. Техни предимства са ниската
цена, високата енергийна ефективност (ниски експлоатационни разходи) и относително дълъг живот. По
тези три показателя технологията
на HPS осветлението превъзхожда
повечето конвенционални крушки, но
изостава спрямо светодиодното
осветление за висок монтаж. Недостатъците на HPS крушките включват най-лошото цветопредаване на
пазара и дългия период на загряване.

Макар и малко по-рядко, луминесцентното осветление понякога се
използва в складови или промишлени
приложения с високи тавани (предимно осветителни тела тип T12, T8 и
T5). От известно време „камбаните“
отстъпват място на така наречените High Bay T5 луминесцентни
осветителни тела, които отговарят на препоръчителните светлинни нива и повишават качеството на
светлината . Осветителните тела
обикновено са метални с предпазно
стъкло и високоефективен рефлектор от алуминий. Предимствата на
флуоресцентните лампи включват
по-ниски първоначални разходи и относително висока ефективност (особено в сравнение с други конвенционални осветители). Съществен недостатък обаче е използването на
токсичен живак (което налага специфични процедури за обезвреждане на
отпадъци от такива осветители).
Освен това включването и изключването им намалява живота им. За
тях се изисква наличие на баласт за
стабилизиране на светлината.

Изисквания към
осветителната инсталация
в промишлени пространства
Промишлените съоръжения консумират огромно количество енергия.
Не е тайна, че експлоатационните
разходи за такива сгради са високи.
Поддържането на осветлението е
значителна част от оперативните
разходи на едно индустриално съоръжение и може консумацията и разходите да са много повече, отколкото
е необходимо, ако не се обмисли добре каква технология за осветление
да се инсталира. За щастие на пазара се предлагат нови енергийно ефек-
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тивни решения за осветление, като
светодиодното осветление е лидерът по отношение на енергоефективност, дълготрайност на експлоатация и качество на светлината.
Светодиодите променят пейзажа в
цеховете и складовете и се предлагат в разнообразие от осветителни тела, като така изместват традиционните алтернативни видове
осветление.
Като събирателен термин, отнасящ се до технологиите за осветление за големи пространства с висок
таван, е възприет терминът high
bay осветление. Под high bay се има
предвид не стилът или типът на
отделното осветително тяло, а
цялостната система и позиционирането на осветителните тела, като
това обхваща широка и гъвкава гама
от видове лампи и осветителни
тела. Като правило, high bay осветлението обикновено е най-добрият
вариант за всяко пространство,
където височината от пода до тавана е над 8 м.
За по-ниски пространства конвенционалното осветление е напълно
достатъчно. Но когато работните
зони на закрито обхващат голямо
вертикално и хоризонтално пространство, решението за осветление трябва да предлага едновременно мощност и гъвкавост.
Освен различната височина на
монтаж друга ключова разлика с конвенционалното промишлено осветление е, че при high bay изпълнението във високите помещения се отделя повече внимание на разполагането на телата, типа и компонентите им. Осветлението за високи
тавани трябва да бъде избрано и
позиционирано така, че да се гарантира, че излъчваната от него светлина е силна, равномерна и еднакво
ефективно осветява както вертикални, така и хоризонтални повърхности с широк ъгъл на светлинния поток.
За да се постигне това, при high
bay осветлението се изисква по-прецизно разполагане на телата и рефлекторите. Когато са конфигурирани правилно, настройките с висок
монтаж могат да постигнат
превъзходно качество и интензитет
на светлината в цялото пространство за вертикалните и хоризонталните повърхности.
Светодиодното осветление е идеален вариант за висок монтаж, тъй
като с него може да се постигнат
много прецизни настройки на осветяването в работното пространство. То е подходящо за почти всички големи складове, фабрики, производствени, търговски или сервизни
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зони. Първоначалната инвестиция в
светодиодно осветление и монтаж
е сравнително по-голяма в сравнение
с повечето други типове тела, но
веднъж инсталирано, дългосрочните
експлоатационни разходи са минимални.
Енергийната ефективност значително се подобрява, което води до
50% – 80% по-ниски сметки (в зависимост от спецификата на настройката и интензивността на използване), а животът на LED крушката
обикновено е значително по-дълъг от
този на метал-халогенните или флуоресцентни лампи.
Светодиодните лампи започват
да светят с пълния си интензитет
още при включване за разлика от
много други типове лампи, които
трябва да загреят. Те също така са
подходящи за използване с микровълнови сензори, без това да влошава живота на лампата, което
позволява истинско широкоспектърно засичане на движение върху големи площи (за разлика от PIR сензорите, които разчитат на засичане на
топлинно излъчване и са неефективни при по-големи пространства).

Характеристики на
съвременните high bay тела
На пазара може да се намери богата гама от осветителни тела и
системи за висок монтаж, което
улеснява планирането на осветителната конфигурация в големи работни пространства с висок таван.
Най-актуалните предложения за
high bay осветление са асемблирани
с последно поколение ефективни и
дълготрайни светодиоди за
повърхностен монтаж (SMD LED) и
индустриални захранващи блокове.
Предлагат се варианти със специално проектирани корпуси от алуминий
и други материали, като производителите обръщат особено внимание
на ефективното охлаждане и високата защита, като за индустриални
светлоизточници това обикновено е
поне степен на защита IP65 и IK08.
Експлоатационният живот на тези
лампи е над 50 000 часа. Предлагат
се варианти на ъгъл на осветяване, а
цветнaта температурa варира от
4000 K до 6500 K. Светодиодните
лампи за висок монтаж успешно заместват индустриални живачни или
метал-халогенни прожектори и осветители тип „камбана“ с мощност
150 – 700 W.
Предлагат се и светодиодни прожектори с различни мощности и
цветна температура. Също така те
могат да са снабдени с датчици за
движение или да включват опция за
дистанционно управление.

декември 2021

35

машини

Контрол на
качеството в металообработването 
прецизни измервания
Много фактори в геометрията на машината, системата за управление и износването могат
да доведат до отклонение в параметрите на обработката
Машините за измерване на координати са устройства за автоматизирано измерване на
геометрията на обработените детайли чрез засичане на дискретни точки на повърхността
Прецизното определяне на усилието при рязане е най-ефективният метод за следене на
работата на металорежещите инструменти и процесите на обработка

CNC

обработката често е последната стъпка, а понякога и единствен процес на обработка, в производството на изделия от
метал. В сравнение с други техники за обработване на метали, центрите с цифрово програмно управление са в състояние да отговорят
на най-строгите допуски и да произведат най-високоточните и прецизни обемно-профилни повърхнини
с висока степен на повторяемост.
Автоматизираните машини с цифрово програмно управление работят с минимален брой ръчно управлявани операции и контрол, което
ги прави много производителни и
гъвкави.
При обработката със CNC центри през целия производствен процес стриктно се прилагат принципите на метрологията, за да се гарантира, че всеки обработван детайл ще бъде с правилния размер и
форма в съответствие със зададените допуски за отклонение. Когато преследваната прецизност е
толкова висока, трябва да сме
въоръжени със сложни измервател-
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ни средства и инструменти за контрол на качеството на обработката и уменията да ги използваме. Инструменталният магазин на всеки
отделен тип металообработваща
машина използва различен набор от
измервателни инструменти в зависимост от вида, количеството и
качеството на операциите, за които е предназначена.

Компенсиране на
неточност от
системата на CNC
машината
Отклоненията в точността на
CNC машините се дължат предимно
на геометрични грешки, кинематични грешки, топлинни деформации,
силови деформации, вибрации и др.
Систематичните грешки могат да
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бъдат дефинирани и компенсирани, за
разлика от тях обаче случайните
грешки е трудно да бъдат моделирани и коригирани.
Точността във взаимното разположение на работните оси на машината определя и взаимното разположение на инструмента и детайла,
който се обработва. По тази причина, точността на обработката пряко зависи от това колко точно машината проследява праволинейните
и ъглови премествания спрямо координатната система на инструмента. Понякога геометричните отклонения в машината изменят и реалните кинематични условия на обработка спрямо заложения в нея модел.
От основополагащо значение за
прецизността на цялостния процес
е правилното настройване на основната машинна координатна система (ОМКС) и задаването на началото на координатната ос. Това определя точността на извършваните
върху машината обработки след
това. Тези стойности се записват
като параметри в системата за
цифрово програмно управление.
При колизии или ремонтни дейности е възможно да се появят хлабини и началните параметри за позицията да се променят в малки стойности, поради което е важно те да
се следят и при промяна да се въведат актуалните такива.
В много случаи обаче тези настройки не са достатъчни. Понякога
грешката в изработката и компановката на металообработващата
машина не може да бъде компенсира-
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на. Такива грешки може да се реализират като отклонения в успоредността, перпендикулярността и съосността в осите на завъртане на
машините. В такива случаи трябва
грешките в машината първо да
бъдат измерени и след това коригирани. За целта на обработка се подлага тестов детайл, който след
това се измерва със специализиран
софтуер, който сравнява стойностите от физическия модел с CAD
модела и установява какви са отклоненията. За да бъдат компенсирани
те, един от методите е да се генерира NC програма с координатна
система, изместена и завъртяна
спрямо машинната координатна система, и тя да служи като работна
система. Също така изчислените
грешки могат да се въведат като
параметри в самата CNC машина.

Координатноизмервателни машини
Координатно-измервателните
машини (coordinate measuring
machines – CMM) са устройства за
автоматизирано измерване на геометрията на обработените детайли чрез засичане на дискретни точки на повърхността на обекта със
сонда. Конструкцията на мостовата
координатна машина има П-образен
профил, поддържана от колони, които се движат от двете страни на
работната маса. Сондата може да
се движи между двете колони на конструкцията, както и в посока надолу
и нагоре.
Координатно-измервателните

машини обикновено определят позицията на сондата по отношение на
нейното изместване от референтна позиция в триизмерна декартова
координатна система т.е. по осите
X,Y и Z. За измервания на сложни
обемно-профилни повърхнини много
машини също позволяват да се контролира и ъгълът на сондата. За
всяка ос отделен сензор следи позицията на сондата спрямо нея с микрометрична точност.
Когато сондата открие определено място върху обекта, машината
регистрира данни от трите сензора за положение, като по този начин
измерва местоположението на една
точка на повърхността на обекта,
както и триизмерния вектор на направеното измерване. Този процес се
повтаря при необходимост, като
всеки път сондата се движи, за да се
получи „облак от точки“, който описва повърхностите. Измервателните
сонди могат да бъдат от различен
тип – механични, оптични, лазерни и
др. Първоначално сондите са били
механични и са регистрирали координатите чрез директен контакт с
повърхността. Оптичните сонди,
разработени по-късно, сканират изображения при определени координати,
регистрирайки промени в контраста
в изображението, за да определят
точните стойности.
Съвременните сонди използват
или лазерни сензори, или такива с
бяла светлина за сканиране на обекти, генерирайки облаци от точки.
Тази технология дава възможност за
интегриране с CAD софтуер и създаване на виртуални 3D модели на части с висока степен на точност. Те
се анализират чрез алгоритми за
регресия за изграждане на характеристики.
CMM машините, предназначени за
измервания в електрониката, автомобилната, космическата и други
високотехнологични индустрии, отговарят на свръхпрецизни метрологични изисквания. Те регистрират
данни от триизмерни измервания на
високоточно машинно обработени
компоненти като цилиндри на автомобилни двигатели, лопатки на авиационни двигатели, като част от
процеса на контрол на качеството.
Един начин да се постигне метрологична точност на такова ниво е чрез
интегриране на оптични или лазерни енкодерни системи. Използват се
линейни енкодери за положение
съвместно с контактни сонди и системи за машинно зрение за измер-
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ване на дискретни точки от детайла. След това тези данни се използват, за да се гарантира, че детайлите са обработени в границите на
проектно заложените допуски.
В новите поколения CMM машини
от този тип се вграждат суперкомпактни, безконтактни инкрементални енкодерни системи със скорост
до 10 m/s и резолюции до 1 nm както за линейни, така и за ротационни
приложения. Производителите обръщат голямо внимание на улесненото и бързо калибриране с едно натискане на бутон. Динамичната обработка на сигнала на енкодера дава
подобрена стабилност с ултраниска
грешка от < ±30 nm, за да се постигне безупречна точност на движението.
Друга авангардна технология са интерферометричните лазерни енкодери, специално проектирани за приложение в CMM машини за определяне
на позиция. Тази система се състои
от компактно фиброоптично лазерно устройство с интерферометрично измерване на отместването и
една или две детекторни глави, проектирани според изискванията на конкретното приложение.

Тестване и анализ на
грешки в траектории по
дъга
На теория, ако за траекторията
на една металообработваща машина е програмирана дъга с определен
радиус и позиционирането на машината е перфектно, тогава действи-

40

телно описаната дъга ще съвпада
точно с програмираната. На практика обаче много фактори в геометрията на машината, системата за
управление и износването могат да
доведат до отклонение на радиуса
на една тестова окръжност и нейната форма от заложената в програмата.
В практиката се прилага метод,
който включва измерване на действителния контур и неговата съпоставка и анализ с програмирания. По
този начин се дефинират отправните мерки за корекция на точността
на машината. За тази цел се използва специален телескопичен уред със
сферични сензори (testing ballbar).
Това е най-бързият, лесен и ефективен начин за анализ на състоянието на инструмента. В основата на
системата е самият детектор, който се характеризира с много висока
точност и се състои от телескопичен линеен сензор, като в двата му
края са разположени сензорни сфери.
Сферите са кинематично разположени между високопрецизни магнитни
чашки, едната е прикрепена към работната маса, а другата към шпиндела на машината или корпуса на
шпиндела. Това разположение позволява на уреда да измерва дори и наймалките отклонения в радиуса, тъй
като машината следва програмираната кръгова траектория.
Събраните данни от измерванията се използват за изчисляване на
точността на позициониране (сферичност, кръгово отклонение) в

съответствие с международните
стандарти като ISO 230-4 и ASME
B5.54. Данните се визуализират графично, както и в цифров формат и
впоследствие се използват при диагностиката.
Процесът на тестване се състои
от три етапа. Свързването и настройката на параметрите на системата е първият и се извършва
бързо. Необходимо е да се избере
съответстващата на детайла програма в машината. Центриращата
шарнирна стойка се позиционира
върху масата на машината, шпинделът се премества върху референтна точка и се задава нулата на
тестовата координатна система.
Стандартната процедура на тестване изисква инструментът да
изпълни две последователни окръжности – едната по посока на часовниковата стрелка, другата обратно
на часовниковата стрелка. На практика се добавя още една допълнителна дъга преди и след тестовата окръжност, за да може машината да
ускори и след това да забави ход.
Използват се удължителни пръти,
за да се постигне такъв тестови
радиус, който да отразява размера
на машината и чувствителността
към определени проблеми. Например
по-големият радиус е по-подходящ за
подчертаване на грешки в геометрията на машината, по-малкият радиус е по-чувствителен към проблеми в сервоуправлението.
С възможностите на специализиран софтуер за анализ регистрираните данни могат да се визуализират в реално време. Тестванията
могат да се изпълняват в три ортогонални равнини. Също така машината може да обхожда освен дъги от
360° и ограничени такива от 220° в
две от равнините, което дава
възможности за по-подробна тестова картина за анализ.
След това софтуерът анализира
измерените данни, като генерира
резултати спрямо съответствието
с различни международни стандарти, например ISO 230-4, ASME B5.54.
Изчерпателен отчет от диагностиката дава цялостна оценка на точността, а допълнително се представя разбивка с резултати за конкретни грешки при позициониране на машината. Всяка грешка се класира
според нейната значимост за цялостната производителност на машината заедно със стойността на
грешката. Отчетите могат да
бъдат персонализирани и да предос-

декември 2021

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

машини
тавят задълбочена диагностика на
определени грешки, без това да изисква повторно провеждане на тествания.

Контрол на точността
чрез сензори
Тъй като прецизното определяне
на усилието при рязане е най-ефективният метод за следене на работата на металорежещите инструменти и процесите на обработка,
този метод е и незаменим в много
области на изследване и приложения
за мониторинг на условията на работа на металорежещите инструменти, анализ на методите на обработка, оценка на износването на
инструмента в реално време, проектиране на подходящи машинни инструменти, характеризиране и оптимизиране на производствения процес
и параметрите на рязане и т.н. Следователно сензорните системи за
измерване на усилието и момента
при металообработка се радват на
голямо внимание от производителите на оборудване и други свързани
индустрии.
Усилието при рязане по време на
процеса на обработка зависи от
много параметри като дълбочина на
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рязане, конфигурация на режещия инструмент, скорост на подаване,
материал на детайла и инструмента и някои неизвестни фактори като
метод на охлаждане.
Системите за измерване на усилие при рязане могат да бъдат разделени условно на две групи – индиректни и директни методи на измерване. Директно измерване се отнася
до определяне на силата на рязане
чрез използване на динамометрични
способи. Това може да се извърши
чрез механично-магнитни, механичноелектрически и механично-оптични
преобразувания, докато индиректното измерване се отнася до изчисляване на динамични параметри,
свързани със силата на рязане, като
ускорение, акустични вълни, вибрации
и сила на тока на мотора на шпиндела. Най-често срещаните индиректни подходи за измерване или наблюдение на силата на рязане се основават на измерване на тока и мощността на мотора.
Директните способи са широко
използвани, тъй като те могат да
осигурят по-точно измерване на силата на рязане. Въпреки че при тях
има редица недостатъци, като високата им цена например, ограничения
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при разположението, уязвимост на
претоварване и т.н., развойната
дейност в технологиите за директно измерване дава интересни резултати с обещаващи перспективи.
Разработен е интегриран метод за
измерване на силата на рязане за
проверка на геометрията, комбиниран с пиезоелектричен сензор за усилие с висока разделителна способност (0,44 mN) и висока чувствителност (7 mV/gm), който е възприет
в някои индустрии за измерване на
силата на подаване с удар при процес на рязане с диамантно острие.
Нов цилиндричен капацитивен сензор
за изместване с магнитен преобразувател за наблюдение на процеса на
фрезоване представлява друг обещаващ способ.
Сензорите за усилие полагат нов
път към възможностите за интелигентни решения за автоматизация.
Това е така, защото тези сензори
предоставят на роботите почти
подобно на човешкото възприятие за
допир, което им позволява да установят усилие и въртящ момент, приложени към крайния обект, при 6 степени на свобода. С такива характеристики роботът може да упражни натиск с постоянна прецизно регулира-
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на сила, да напасва лицеви повърхности и да поставя елементи при приложения за сглобяване. Роботи, оборудвани с тази технология, могат да
изпълняват задачи по сглобяване, контурна обработка и измерване в редица индустрии с прецизност, близка до
тази при ръчна работа.

Лазерно сканиране на
детайли
Лазерното сканиране освен използвано като самостоятелна технология разширява и възможностите на
традиционните CMM методи за измерване на геометрията на детайла безконтактно и напълно автоматизирано, предоставяйки ценна ин-
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формация за производствения процес.
Координатно-измервателните машини, снабдени с лазерна сонда, са
чудесен избор за сканиране на малки
до средни по размер детайли с висока точност. Рамото на скенера е
монтирано на неподвижна основа и
има шест или седем съчленения, оборудвани с енкодери, които следят
точното разположение. Лазерната
сонда генерира лъч, който се проектира върху повърхността на обекта.
Сензорът на камерата на лазерната
сонда събира данните, на база на които се изгражда 3D модел чрез облак
от точки, без да се осъществява контакт с обекта. Когато се сканира, е

изключително важно частите да останат напълно неподвижни. Всяко
движение по време на сканиране ще
доведе до неточности като раздвояване на изображението или шум.
С лазерни скенери може да се постигне голяма точност при изключително висока резолюция. При лазери
от висок клас разделителната способност може да достигне 15 µm,
което се равнява на 2000 точки на
лазерната линия. Оптималната точност се запазва дори при сканиране
на гладки отразяващи повърхности
благодарение на прецизния лазерен
лъч. За да се запази постоянна точност, са предвидени мерки за температурна компенсация на 3D скенера, които решават проблемите,
свързани със загряване.
Една от най-новите разработки в
сферата на лазерната метрология
дава възможност за измервания на
успоредност от точка до точка. С
тази нова функционалност потребителите могат да извършват прецизни настройки за успоредност до
степен, която преди бе непостижима с традиционните техники за измерване.
Лазерната система за подравняване е бърз, прецизен и ефективен инструмент за измерване на праволинейност, правоъгълност, успоредност и нивелиране, както и за оценка на посоката на шпиндела и коаксиалността на въртящи се машинни елементи. Това е мощен инструмент за диагностициране на източници на грешки след цялостен или
рутинен частичен ремонт на инструмента.
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Съвременни решения за
измерване на влажност
в индустрията
Адекватният контрол на влажността е критичен в редица промишлени отрасли
Модерните приложения все по-масово налагат заместването на ръчното измерване с автоматизирано, а на аналоговите прибори – с дигитални безконтактни устройства, оборудвани
с интелигентни сензори и функции
Революционни Industry 4.0 иновации като изкуствен интелект, машинно самообучение, виртуално моделиране и симулация все по-често намират място в промишлените измервателни платформи

Р

едица промишлени отрасли изискват прецизно измерване на влажност, тъй като наличието на влага
може драстично да влоши продуктовото качество, да компрометира
безпроблемното протичане на технологичните процеси, както и да
създаде риск от повреждане на индустриалното оборудване. Адекватният контрол на влажността е критичен например в електронното производство, хранително-вкусовата,
бутилиращата, химическата, нефтено-газовата и фармацевтичната индустрия, целулозно-хартиената промишленост и др.
Измервателни средства за влажност се използват още от зората
на индустриализацията, но модерните приложения все по-масово налагат заместването на ръчното из-
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мерване с автоматизирано, а на аналоговите прибори – с дигитални безконтактни устройства, оборудвани
с интелигентни сензори и функции.
Революционни Industry 4.0 иновации
като изкуствен интелект, машинно
самообучение, виртуално моделиране
и симулация също все по-често намират място в практическите тестови и измервателни платформи, а
фокусът се премества от post-factum
процедурите към измерванията в
реално време и прогнозните изчисления. Пазарът днес предлага богат
арсенал от технически решения, базирани на разнообразни методи и
подходящи за различни работни сценарии. Изборът на инструмент зависи от конректните специфики на
приложението по отношение на
точността, условията на средата,
изискванията за калибриране и – разбира се, цената.

Видове хигрометри
Уредите за измерване на влажност, популярни като хигрометри
или влагомери, измерват относителната влажност на въздуха – обикновено индиректно, регистрирайки
промени в температурата, налягането или масата, механични или електрически промени в субстанциите
поради абсорбирането на влага. Влагомерите се различават по своята
скорост, стабилност и повторяемост на отчитанията, които са ключови за ефективното измерване на
влажност в индустрията. Съществуват механични, химически, електронни и дигитални модели, както и такива с вградени вакуумни помпи, които събират проби от среди с ниско
налягане. Електронните прибори се
състоят от сензор, електронен преобразувател, микропроцесор и визуализиращ екран и най-често измер-
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измервателна техника
ват точката на оросяване или промени в електрическия капацитет и
съпротивление. Механичните уреди
все още се радват на широка популярност в дадени отрасли, но автоматизираното цифрово измерване
обещава напълно да ги измести от
употреба в модерните заводи и лабораторни комплекси.
В предлаганите на пазара решения
са интегрирани различни типове
сензори – капацитивни, резистивни
(съпротивителни), оптични или гравиметрични, като най-популярни за
промишлени цели са капацитивните
поради тяхната висока чувствителност, добра температурна стабилност, сравнително лесното им производство и ниска цена. Един висококачествен датчик за влажност би
изисквал еднократна калибровка за
даден материал, докато различни
типове грешки в отчитанията при
по-нискокачествени аналози биха наложили регулярно прекалибриране.
Сензорите за изместване са популярно средство за измерване на общата влажност. Те са сравнително
евтини и устойчиви на замърсяване.
Хигрометрите с пружина и хартия
също са в ниския ценови клас, но се
характеризират с по-ниска точност.
Сред по-простите решения са и хигрометрите тип карти, подобни на
лакмуси, които са подходящи за поставяне в контейнери и опаковки и
наблюдение през прозрачни прегради.
Те измерват от 5 до 95% относителна влажност.
Психрометрите най-често са на
термосъпротивителен или аспирационен принцип и измерват зависимостта между влажността на въздуха
и скоростта на изпарение на водата от влажна повърхност посредством комбинация от термометри.
Препоръчителни са за помещения с
по-голям обем и не могат да бъдат
използвани при минусови температури.
Сред другите типове хигрометри,
популярни в индустрията, са гравиметричните уреди, използвани в калибрирането на по-неточни прибори
и в установяването на стандарти
по отношение на влажността в рамките на ЕС, както и електрическите
модели, базирани на полупроводникови материали.
Хигротермографите могат да
измерват и записват данни за влажността и температурата в рамките на продължителни времеви периоди, но изискват често калибриране.
Кондензационните хигрометри
също са сред масово прилаганите в
промишлеността решения. Те са
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оборудвани с охладено огледало и
оптоелектронен механизъм за откриване на микрокондензацията по
повърхността му. Отличават се с
висока прецизност, не изискват калибриране и могат да измерват както точка на оросяване, така и на
замръзване.
Сред иновациите в сегмента са
модулните системи за измерване на
влажност, подходящи за мащабиране
и функционално разширяване посредством взаимозаменяеми сензорни
модули, трансмитери и сонди. Те са
предназначени за инсталиране в
отворени контейнери, тестови камери или помещения с контролирана
среда.

Технологично развитие
При избора между контактно или
безконтактно, аналогово или дигитално решение е важно да се отчетат особеностите на всеки от тези
типове инструменти. Съществено
предимство на цифровите хигрометри в сравнение с конвенционалните
уреди е липсата на необходимост от
регулярно ръчно калибриране, тъй
като данните от първичната конфигурация се запазват в паметта и устройството автоматично се самокалибрира при нужда. Дигиталните
прибори са по-практични и благодарение на вградените екрани за визуализация и лесната експлоатация, която
най-често не изисква предварително
обучение. Те осигуряват много повече информация за приложението, като
обикновено измерват множество
процесни величини накуп (относителна влажност, температура, точка на
оросяване и др.)
През последните няколко десетилетия все по-популярни стават цифровите мултичестотни инструменти, базирани на микровълново лъчение. Те могат да измерват влажност
от 0% до точката на насищане на
материала, запазвайки висока чувствителност и прецизност в целия
работен диапазон. Безконтактните
NIR (Near-infrared) хигрометри с близка инфрачервена светлинна чувствителност на сензора са способни да
събират и изпращат информация по
няколко пъти в секунда, което ги
прави отлично решение за измерване на влажността на течности, суспензии и твърди вещества в реално
време, с висока прецизност и без
риск от замърсяване.
Стандарт за умните фабрики и
производства са интелигентните
хигрометри, които извършват цялостен мониторинг на влажността и
останалите свързани с нея промен-
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ливи. Те могат да са част от т. нар.
смарт метеорологични станции за
наблюдение на атмосферните условия на открито или елемент от
сградни платформи за управление на
микроклимата, включително и в контролирани среди като чисти стаи,
камери за съхранение и др. Събраните от интелигентните сензори данни могат да се съхраняват, обработват, анализират и изпращат към
избрана крайна точка в заводската
мрежова архитектура, както и да
бъдат визуализирани по всяко време
на преносимо устройство посредтсвом мобилно приложение или на настолна компютърна система чрез
уеб базирана платформа. В допълнение към измерванията в реално време интелигентните системи за измерване на влажност позволяват и
прогнозни изчисления на стойностите за бъдещ период, както и изготвяне на графики и доклади с тенденции. Сред предимствата им е и
възможността автоматично да изпращат известия към оператор при
отклонение от допустимите стойности на влажността. Популярността на тези иновативни решения
непрекъснато нараства и поради
факта, че разполагат с все по-голяма
процесорна мощ във все по-компактни корпуси.
Съвременните решения за измерване на влажност намират широко
приложение в технологични, производствени и преработвателни предприятия, рафинерии, лабораторни и
изпитвателни комплекси, цехове от
ХВП, автомобилната и целулозната
промишленост, както и в индустриални помещения с различен обем и
предназначение (камери за съхранение, оранжерии, сушилни съоръжения,
линии за производство на интегрални схеми, полагане на боя, фотолитография и др.)
Хигрометри се използват още в
управлението на пневматични системи и инсталации за сгъстен
въздух, монтажни линии за двигатели и други автомобилни компоненти,
пречистване на химически газове,
мониторинг на трансформаторни
масла, производство на полупроводникови пластини, биопродукти, в
съоръжения за производство на електроенергия, както и в такива за
производство и транспортиране на
природен газ.
Системите за измерване на влажност намират приложение и в озонови генератори и други средства
за пречистване, хигиенизиране, биологично и химическо обеззаразяване
и т. н.
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Избор на
мотор-редуктор
Mотор-редукторът представлява агрегат, който съчетава електродвигател и редуктор
без допълнителен съединител
По-високите обороти на мотора произвеждат по-нисък въртящ момент, т.е. те може да
се комбинират с по-малък типоразмер редуктор
Един от най-важните критерии при избора на мотор-редуктор е коефициентът на запас на
редуктора

E

лектрическите мотор-редуктори се използват в приложения, които
изискват голям изходящ въртящ момент при понижаване на оборотите
на силовия вал, особено когато е необходимо да се вземат предвид ограничения на пространството и наличните мощности. Това описва широк
спектър от общи приложения в множество индустрии. Мотор-редукторите се използват от задвижвания за
автомобилни чистачки до болнични
легла и асансьори за пациенти, от
роботиката до конвейерните системи, от автоматичните врати до
миксери за хранително-вкусова промишленост. Мотор-редукторите
имат огромно значение за цялостната производителност на оборудване,
от което зависим всеки ден.
Най-просто казано, мотор-редук-
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торът представлява агрегат, който
съчетава електродвигател и редуктор, без да е наличен допълнителен
съединителен механизъм. Мотор-редукторите работят или с променлив, или постоянен ток. В повечето
случаи редукторът служи да увеличи
изходния въртящ момент, без да
увеличава разхода на мощност от
силовия механизъм, като същевременно заема малко пространство. За
сметка на по-големия въртящ момент пропорционално намаляват
оборотите, както и общата ефективност.
Мотор-редукторите имат редица
предимства пред другите типове
конфигурации двигател/редуктор.
Едно от тях е, че мотор-редукторите опростяват процеса на проектиране и изпълнение, като елиминират
стъпката на отделно проектиране
и интегриране на двигателите с

предавателния блок, като по този
начин намаляват разходите за инженеринг. Друго предимство на моторредуктора е, че наличието на добра
съвместимост между двигателя и
редуктора може да удължи живота и
да позволи оптимално управление и
използване на мощността.
Освен това, тъй като мотор-редукторите са интегрирани агрегати, те елиминират необходимостта
от съединители, което от своя
страна премахва всякакви потенциални проблеми с центровката. Такива проблеми са често срещани, когато отделен мотор и редуктор са
свързани чрез съединител, като отстраняването им отнема време и
води до повече разходи, а рискът от
недобро съосяване, водещо до повреда на лагер, остава.
Чрез дефиниране на оптималното
предавателно съотношение за специ-

декември 2021

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

декември 2021

47

механични системи

фичното приложение мотор-редукторът може да постигне оптималния профил на производителност и
скорост, без да се прави компромис
с добрата механична съвместимост
със задвижваното приложение, като
по този начин се спечели максимална добавена стойност от оборудването. Приложенията, които изискват по-скоро висока скорост на вала
за сметка на относително нисък
въртящ момент, нямат такава голяма полза от инсталирането на
мотор-редуктор. В тези случаи скоростта на въртене на вала на двигателя е най-важният фактор.

Подход при избора на
мотор-редуктор
Има няколко ключови параметри
на конструкцията, които трябва да
се имат предвид при избора на мотор-редуктор. В началото е важно да
се съберат всички необходими тех-
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нически и търговски изисквания. Тази
първа стъпка често се пренебрегва,
но тя е критичен компонент в процеса на проектиране, тъй като събраните технически данни ще бъдат
използвани в процеса на избор и ще
дефинират идеалния двигател за
приложението. След това трябва да
се помисли за типа двигател, който
най-добре ще отговаря на предвиденото приложение, защото всяко приложение има свои особени характеристики. Важно е да се определи кои
от параметрите (мощност, ефективност, експлоатационен живот,
начален въртящ момент или ниво на
шумозамърсяване) са най-важни за
това конкретно приложение.
Съществуват някои закономерности, които може да се разглеждат
като най-общи насоки при избора на
оборудване. Трябва да се има предвид, че инсталираната мощност на
мотора е в пряка зависимост с ти-

поразмера на редуктора и желания
изходящ въртящ момент. По-високите обороти на мотора произвеждат
по-нисък въртящ момент, т.е. те
може да се комбинират с по-малък
типоразмер редуктор, т.е.от оборотите на мотора зависи предавателното отношение, а съответно и
желаните изходящи обороти. По-ниските обороти (респективно по-голямото предавателно число) създават
по-голям въртящ момент на силовия
вал. Поради по-голямото предавателно число е възможно да се достигне
до нисък фактор сигурност и вследствие на това и до нужда от по-голям типоразмер на редуктора.
Има редица видове двигатели и
редуктори, които могат да се комбинират. Например червячни, планетарни и паралелни редуктори под
прав ъгъл могат да се комбинират с
постоянни магнити постояннотокови, променливотокови индукционни
или безчеткови постояннотокови
мотори. Въпреки че има огромен брой
възможни комбинации на мотор и
редуктор, не всяка такава ще свърши
работа за машината, която трябва
да се задвижи. Някои комбинации са
по-ефективни и рентабилни от други. Познаването на приложението и
наличието на точни оценки за мотора и редуктора е основата за успешното интегриране на мотор-редуктор в системата.
По същество има два метода за
избор на мотор-редуктор. Първият
метод се състои в избор на мотор и
редуктор поотделно и комбинирането им след това. Вторият метод
включва избор на предварително
проектиран и оразмерен мотор-редуктор. Въпреки че и двата метода
са ефективни при намирането на найсъвместимия мотор-редуктор, вторият метод намалява времето за
проектиране и риска от несъвършен-
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ства в проекта. При избора на предварително проектирано решение
производителят е поел голяма част
от тази задача, за да гарантира, че
комбинацията от мотор и редуктор
ще работи правилно, тъй като изчисленията и тестовете на производителността са извършени от производителя. Това ще сведе до минимум
повредите на мотор-редуктора, причинени от грешни изчисления или
несъвместимост на компонентите.
Фокусирайки се върху втория метод, скоростта и въртящият момент, необходими за задвижване на
оборудването, са от решаващо значение при избора на мотор-редуктор.
Използвайки измерванията на скоростта и въртящия момент, можете
да изберете кривите, описващи производителността, които отговарят на нуждите на приложението.
Кривата на мотор-редуктора представя производителността му,
като показва въртящия момент за
определена скорост и ефективността. Ако е закупен готов окомплектован мотор-редуктор от производител, тази крива се предоставя от
дистрибутора. След като бъдат избрани няколко криви на производителност, които отговарят на нуж-
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дите на приложението, следващата
важна стъпка е да се обърне внимание на конструктивните ограничения.

Фактори за избор на
мотор-редуктор
За правилния избор на мотор-редуктор е важно да се знае какви изходящи обороти са необходими и
какъв въртящ момент трябва да
бъде получен от силовия вал в Нютон-метри (Nm). Също така важни
въпроси, на които трябва да се дадат отговори, са каква ще бъде монтажната позиция, типът монтаж на
мотор-редуктора, какви са ограниченията за типоразмера. Трябва да се
вземат предвид напречни и странични натоварвания, системата за смазване, фактор сигурност и редица
други съображения.
Целта е мотор-редукторът да
работи в продължение на десетилетия при излагане на тежки условия
на средата с минимална поддръжка,
тъй като може да не е лесно достъпен. Разликите при мотор-редукторите, използвани за екстремни температури и условия, се отнасят основно до смазването, работните
цикли и охлаждане, като тези насоки
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могат да се използват и за надграждане на съществуващи системи.
Съществуват различни типове
редукторни предавателни механизми, всеки от които си има специфични предимства и ограничения. В зависимост от вида на предавките на
редуктора в практиката се използват червячни, цилиндрични, конусни
и др.
Червячните предавки са сравнително евтини, постигат високо предавателно съотношение (до 100:1) и
се предлагат в конфигурации за монтаж под прав ъгъл. Те също така
работят с относително ниски нива
на шум и понасят големи ударни натоварвания. Те обаче са по-малко
ефективни от другите видове редукторни механизми.
За разлика от тях цилиндричните
зъбни колела произвеждат повече
шум, по-чувствителни са към удари
в сравнение с червячните предавки
и са малко по-скъпи. Положителната
им страна е, че те са компактни,
ефективни и се предлагат за успореден монтаж на вала. Тъй като много
производители предлагат цилиндрични редуктори, те се намират много
лесно. Предавателното съотношение на стъпката обикновено е 10:1.
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Криволинейните предавки са подобни на цилиндричните, но имат
спираловидно извити зъби. Тъй като
те имат по-голяма контактна площ
от цилиндричните зъбни колела, те
могат да понасят по-тежки натоварвания, макар и не толкова ефективно. Те също са малко по-скъпи и в зависимост от конфигурацията могат
да предизвикат усилие върху лагерите. Универсалността обаче е плюс,
тъй като зъбите могат да се използват върху неуспоредни, дори перпендикулярни валове, като се постига
съотношение 10:1.
Стандартният подход при проектирането на оборудването е да се
избере предавателно отношение,
което преобразува скоростта на
двигателя в необходимите обороти
в минута, с които машината ще се
движи. Първо трябва да се дефинират параметрите на двигателя въз
основа на фактори като налична
мощност, диапазон на скоростта,
начална честота, реверсивност,
въртящ момент и т.н. Основните
параметри, които трябва да се предвидят при избора на мотор-редуктор, са мощността Р, въртящият
момент на изходящия вал и ъглова
скорост, предавателното отношение, коефициентът на полезно действие и др. По отношение на характеристиките на геометрията важно е да се знаят междуосовото разстояние и ъгълът и др. Различни видове мотор-редуктори се сравняват
по някои относителни показатели,
като например маса спрямо момент
на изходящия вал, маса спрямо мощност и т.н., като така те служат за
критерии за оптимизация.
Един от най-важните критерии
при избора на мотор-редуктор е коефициентът на запас на редуктора.
Той определя натоварването на редуктора според ежедневните работ-
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ни условия, разликите в натоварването и претоварванията. Коефициентът на запас се определя по някои
от трите режима на работа: нормален, тежък, много тежък. Режимите
на работа са свързани с ускорението на масите, свързани с отношението между задвижвания товар и
инерцията на мотор-редуктора.
Въпреки че процесът на избор на
мотор-редуктор може да бъде труден, правилно подбраното оборудване може да работи години.
Също така трябва да се вземат
предвид характеристиките, свързани с устойчивостта на оборудването на топлинни натоварвания и прегряване, въртящия момент на редуктора при пълно натоварване, скорост на силовия вал към редуктора,
границата на провлачване на редуктора и устойчивост при периодично натоварване. След като е избран
и монтиран мотор-редуктор, е важно да се извършат няколко пробни
пуска, които в най-голяма степен да
се приближават до типичните работни сценарии. Ако има екстремно
прегряване на двигателя, неестествени шумове или очевидно напрежение на двигателя, трябва изборът
да се преразгледа или да се потърси
съвет от производителя. Важно е да
се отдели нужното време и да се
положат усилия за правилен избор на
двигател, защото прибързаното решение и пренебрегването на изпитателните пускове могат да причинят
множество проблеми с мотор-редуктора и дори да повредят задвижваното оборудване.

Влияние на условията на
средата и мерки за
поддръжка
Когато минералните масла достигнат своята граница на производителност при чести стартирания

и спирания, високи натоварвания,
системни удари, обслужване при ниска или висока температура, разширени изисквания за сервизно обслужване на маслото и намалено вътрешно триене, тогава се използват синтетични смазочни масла. Те работят при по-високи температури, без
да губят вискозитет, да образуват
утайки и т.н. Петролните продукти
започват да се разграждат при или
под +100°C, докато синтетичните
въглеводородни смазочни материали
работят добре до +125°C. Синтетичните масла предлагат и изключителни предимства при ниски температури. Те също така имат пониско налягане на парите от петролните продукти, важен фактор за
гарантиране, че смазката не деградира. Химическата хомогенност на
синтетичните смазочни материали
води до по-голяма товароносимост,
по-висок индекс на вискозитет, подобро смазване, по-голяма ефективност и удължена експлоатационна
годност в сравнение с техните аналози на петролна основа.
Ако мотор-редукторът работи
при ниски температури за продължителни периоди от време, е необходимо уплътненията на вала на двигателя да се подменят с такива от
NBR (еластомерен) материал или да
се използва висококачествена грес за
смазване на уплътнението на вала.
Еластомерните материали са съставени от полимер, запълващ материал, добавки, подпомагащи процеса,
защитни вещества и втвърдяващи
агенти. Много често стандартните
уплътнения са направени от нитрил
или каучук и са предназначени за
температури до +125°C. Ако температурата на околната среда или
маслото се повиши над тази, ще
трябва да се използват материали
от по-висок клас.
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Закрепващи
системи за
металообработващи
машини
Закрепването на детайли в съвременната металообработка е ключова задача, от чието
бързо и прецизно изпълнение зависи цялостната производителност на машината
Пазарът предлага интелигентни, модулни и интегрирани решения, подходящи както за ръчно,
така и за автоматизирано обслужване посредством манипулатори и роботи
Популярност през последните години доби т. нар. zero point технология за фиксиране на
детайлите, която позволява висока скорост, прецизност и гъвкавост

Функции и специфики

З

акрепването на заготовките и
детайлите в съвременната металообработка е ключова задача, от чието бързо и прецизно изпълнение зависи не само продължителността на
настройката, но и цялостната гъвкавост и производителност на машината. Пазарът предлага широк набор
от възможности в този сегмент,
включително интелигентни закрепващи системи, модулни механизми и
интегрирани решения, подходящи
както за ръчно, така и за автоматизирано обслужване посредством манипулатори и роботи.
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Различни типове механични и автоматизирани системи и затегателни приспособления се използват
за фиксиране на обработващите
инструменти, заготовките и детайлите върху металообработващото
оборудване. Сходни по устройство и
функция средства са необходими за
захващането на електродите при
ерозийните машини, които намират
приложение в рязането, шлифоването и обработката на твърди метали и труднообработваеми материали, магнитни и твърди сплави.
При ръчното закрепване на детайли се губи ценно време за настройка-
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та им спрямо осите на машината и
коригиране на толерансите, което
влияе негативно върху общата производителност. В резултат се увеличава продължителността на престоите, понижава се рентабилността на обработката, а в дългосрочен
план нарастват разходите за амортизация на оборудването. Системите за автоматизирано зареждане и
смяна на заготовките са ефективно
решение за оптимизиране на процеса, а наличието на пазара на универсални модели, подходящи за всякакви
металообработващи машини, е допълнителен аргумент в полза на инвестицията в такава система. Освен
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за захващане на самите детайли,
такива устройства могат да бъдат
използвани и за смяна на предварително монтирани на палети закрепващи приспособления на модулен
принцип, за да се съкратят максимално обработващите цикли. Палетите
позволяват паралелно зареждане на
следващата заготовка, още докато
предишната се обработва, както и
бърз трансфер между отделните
работни станции, а затягането на
детайлите в скобите отнема секунди. Така се запазват всички прецизни
настройки и не се допуска риск от
понижаване на точността, а процесът може гъвкаво да бъде спиран и
подновяван при необходимост (например при спешни поръчки, нужда
от измервания и т. н.), без това да
влоши производителността.

Интегрирани и модулни
системи
Закрепващите системи за детайли, които подлежат на механична или
ерозийна обработка, се предлагат
като интегрирани в машините завършени решения или гъвкави модулни
варианти с разширена функционал-
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ност и опции за персонализране спрямо приложението. Интегрираните
системи включват предварително
зададени параметри за позициониране на заготовката и фиксиращия
механизъм, благодарение на които
инсталацията и настройката им се
осъществяват лесно и бързо. Модулната технология на закрепване също
осигурява съкратен по времетраене
етап на паралелна подготовка на
детайлите преди обработка, като
елиминира необходимостта от компенсиране на толерансите чрез затягане, отхлабване и повторно захващане.
Все повече металообработващи
цехове избират да инвестират в
интелигентни закрепващи системи
от ново поколение, които освен автоматизирано зареждане и смяна на
заготовките притежават множество допълнителни функции, като
позволяват и роботизирано обслужване. Модерните решения в сегмента могат да изберат необходимата
част от група детайли, позиционирани на монтажна линия или конвейер, да я идентифицират, автоматично да я захванат, както и прецизно

да я ориентират за последваща механична или ерозийна обработка.
Една такава система най-често
включва универсален затягащ механизъм, технология за локализиране на
детайла, платформа за машинно зрение и т. нар. микропозициониращо
устройство, което се грижи да разположи така захващащия модул в
пространството, че заготовката да
е прецизно подравнена с осите на
обработващата машина. Автоматизираният процес започва със зареждането на детайл от входящия
поток с каквато и да е ориентация в
палет или транспортьор, който да
го придвижи към станция за визуална инспекция. Там частта бива идентифицирана, а събраните данни за
нея се изпращат към съответните
работни станции нататък по линията. Следващата комбинация от действия най-често се изпълнява от
робот и включва премахване на детайла от станцията за машинно
зрение и вгнездяването му в гъвкав
закрепващ модул. Той разполага с
подвижни щифтове, които автоматично се адаптират към формата и
големината на заготовката, като
плътно и прецизно я затягат. Универсалният дизайн позволява захващането на всяка метална част, която би
могла да се побере в корпуса на модула. След като детайлът е фиксиран, целият модул се премества в
координатна измервателна машина,
която регистрира пространствената ориентация на заготовката.
Макар тя да е неподвижно захваната в модула, неговият ъгъл на преместване и наклонът му могат да
бъдат регулирани. Същевременно
данните за местоположението на
детайла се изпращат към микропозициониращото устройство, което
подава команда за финалното разполагане на модула в пространството,
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като може да коригира толеранси с точност от 2 ъглови/дъгови секунди (или една хилядаиосемстотна от градуса). Във финалния етап модулът се придвижва по транспортна линия до обработваща или монтажна клетка.
Интелигентните системи от този тип могат лесно да
бъдат преконфигурирани така, че да работят с детайли
с разнообразни форми и големини.

Предимства на съвременните решения
Производителите непрекъснато разнообразяват каталозите си с нови модели закрепващи системи, модули
и механизми, подходящи за различни видове металорежещи, нишкови обемни ерозийни машини и оборудване за
микрообработка. Ползите от внедряването им в производството са много – както с незабавен ефект, така и
в дългосрочен план. Подходящи са не само за стандартни продукти в големи серии, но и за персонализирани
изделия в малки и дори единични партиди. С автоматизирането на процеса по зареждане и позициониране на
детайлите и консолидирането на заготовките и закрепващите механизми в предварително настроени модули
се постига оптимално използване на потенциала на обработващата машина и значително увеличаване на нейната гъвкавост и производителност. Общата продължителност на престоите драстично намалява благодарение на многократно редуцираното време за настройка.
Възможностите за паралелна подготовка и предварително позициониране на няколко детайла, които да бъдат
обработвани непосредствено един след друг в почти или
напълно непрекъснат процес, както и елиминирането на
необходимостта от ръчно коригиране на допуските
пестят допълнително ценно време.
Популярно решение са и специализираните станции за
предварителна настройка, които обединяват в единно
решение затягащи механизми, интелигентни и модулни
закрепващи системи. При тях необходимостта от измерване и ръчно позициониране на детайлите е сведена
до абсолютния минимум, а новите заготовки могат да
бъдат предварително подготвени, прецизно захванати
и настроени дори при работеща машина, включително
ерозийна.
Сред доказаните в практиката конфигурации са т. нар.
„beam-frame“ системи, при които една, две или повече
непрекъснато движещи се греди са разположени между
две статични греди, закрепени здраво към работната
маса на машината. С помощта на свободни и монтируеми държачи за детайли и закрепващи челюсти заготовките могат да бъдат позиционирани на нулева височина
по оста Z. Универсални фиксиращи системи, захванати
върху подвижните греди, допълнително разширяват
възможностите за универсално закрепване на широк
набор от заготовки с кръгла или правоъгълна форма и
тегло до около 150 kg на всякакви по тип машини. Големината на детайла се регулира посредством смяна на
позицията на подвижните греди.
Водещ критерий при избор на опорна закрепваща система е повторяемостта на позициониране. Повтарящата се точност (при един и същи палет или един и
същи модул) стандартно е от порядъка на 2 µm. Променливата точност (при един и същи палет с различни
модули) се движи в диапазона 8 – 15 µm.
Сред новостите в сегмента са опорни системи със
значително по-малка инсталационна височина в сравнение с пазарните си аналози, предназначени за потребители, които вече използват ротационни индексиращи
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маси в производството си или планират да го направят
в бъдеще. Решенията от този тип са подходящи предимно за нишкова или обемна ерозийна обработка, EDM
пробиване или лазерно рязане. Предвид особеностите на
тези приложения системите са корозионноустойчиви и
могат да бъдат използвани потопени в дейонизирана
вода или в друга течна среда.
Палетизиращите системи типично се използват с
универсални държачи или затягащи механизми с неуспоредни челюсти и позволяват външна предварителна и
същинска настройка, автоматично зареждане и обслужване на машината с помощта на промишлен робот или
манипулатор. Палетите и държачите за ерозийни машини позволяват рабoта с различни закрепващи цапфи – покъси за смяна на електрода посредством стандартни
автоматизирани системи и по-дълги с интегрирана зона
за захващане от промишлени роботи или манипулатори.
Друг тип решения за захващане на електроди и детайли
са пневматичните патронници с опорни пръти, а самозатягащите се втулки са предназначени за универсално
и разходно ефективно захващане на различни детайли за
5-осна обработка. Те са подходящи за монтаж на палет.
Палетите могат да бъдат ръчно или автоматично
зареждани посредством гриперна транспортна система
с пневматично управление, pick-and-place или 6-осен робот.
Автоматизираното зареждане и обслужване на една металообработваща машина позволява работа в почти
непрекъснат режим, което пък налага осигуряването на
ефективни средства за автоматизация и управление на
самостоятелната Ӝ или колективна експлоатация с други машини в цялостна производствена линия или монтажна клетка. Такива са например ЦПУ платформите от ново
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инструменти, материали

поколение, специализираните софтуерни инструменти за мениджмънт на
работни клетки и др.

Пневматични и
хидравлични хващачи
На пазара се предлагат богат
асортимент от пневматични и хидравлични хващачи в интегрирано или
модулно изпълнение, за захващане на
детайли с една или няколко челюстни скоби при обработка с ерозийни
или металорежещи машини. Модулните варианти позволяват работа
с разнообразни по големина и тегло
заготовки при оказване на различни
сили върху детайла по време на механична обработка. Единичните закрепващи системи могат да бъдат
монтирани към работната маса с
опорни скоби. Интегрираните хващачи пък позволяват вграждане директно в масата, върху хоризонтална
носеща платформа или вертикален
закрепващ модул. Затягащото действие се осигурява посредством пружина, която позволява на челюстите
да бъдат в нормално затворена позиция. В допълнение към стандартните конфигурации се предлагат и
модели със или без прорези (слотове)
за радиално подравняване. Последните се използват предимно в приложения, в които няколко челюстни
хващача са необходими за закрепването на единичен детайл. Вариантите със слотове пък са предназначени както за индивидуално ползване с
единични заготовки, така и в комбинация при по-големи палети. При наличието на 4 прореза е възможно
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индексирането на детайл или палет
на всеки 90°, а при 8 – на всеки 45°.
Предлагат се и специализирани
палетни хващачи, проектирани за
палетизиране на детайли на HSC
фрези и обработващи центри за високоскоростно рязане. Те са херметически затворени и пригодени за тежки условия на работа. Интегрираните функции за управление на зареждането гарантират безопасно изпълнение на процеса, дори когато
смяната на палетите се извършва
без операторски надзор от автоматичен манипулатор или робот.
Предимство на стоманените палети и държачи е тяхната висока
корозионна устойчивост, осигурена
посредством безелектрическо никелиране или друго покритие. Те гарантират високоповторяема прецизност и дълъг експлоатационен живот дори при екстремни работни
сили и натоварвания.
Твърдите центриращи и затягащи
елементи при пневматичните хващачи обезпечават прецизно фиксиране и
висока точност на последователните захващания. Те разполагат със
специални уплътнители, които ги
предпазват от навлизане на стружки и смазочно-охлаждащи флуиди. При
тях използването на регулиращ палет става излишно. В допълнение към
затягащия пружинен натиск е осигурено пневматично отваряне посредством пневматични цилиндри.

Zero point технология
През последните години в металообработката се наложи т. нар. zero

point технология за закрепване на
детайлите, която позволява висока
скорост, прецизност, гъвкавост и
бързодействие посредством фиксиране с прибиращи се нипели и бързо
затварящи се скоби. Редица водещи
компании на пазара разработват
свои патентовани варианти на технологията, но най-общо системите
в този сегмент могат да бъдат
подразделени в 4 категории – с хидравлично, пневматично, електрическо или механично управление. На практика zero point закрепващите решения представляват модерна алтернатива на конвенционалните T-слот
маси, които включват специални аксесоари като болтове, резбовани
приспособления и Т-гайки. Сред предимствата на технологията от
ново поколение са съкратени времена за настройка, увеличен капацитет
за обработка, оптимална прецизност и повторяема точност от
порядъка на ≤2,5 µm. Други плюсове
са използването само на един тип
закрепващ щифт, термичната симетрия, безпроблемното присъединяване и премахване без накланяне,
възможността за прекъсване на процеса по всяко време, както и приложимостта при машини от различен
тип – фрезови, стругови, ерозийни,
обработващи центри с ЦПУ, измервателно оборудване и т. н.
Ключов позитив при използването
на zero point системи е значително
подобрената производителност благодарение на възможностите за непрекъсната паралелна настройка и
зареждане на нови и нови заготовки
без продължителни престои. Универсалните автоматизирани палети и
държачи с вече фиксирания в тях
детайл позволяват интегриране
като цялостни модули в палетни
бази, вертикални закрепващи устройства, работни маси и т. н. Възможен е монтаж както със закрепващия
механизъм нагоре, така и надолу.
Благодарение на модулния дизайн
броят и централното отстояние на
затягащите челюсти могат да
бъдат приспособени към изискванията на конкретната задача по отношение на размера на машината, габаритите и теглото на детайла,
обработващите сили и др.
Популярен елемент от т. нар. zero
point системи са и закрепващите
бази с един или няколко чифта интегрирани хващачи. Самата база може
да бъде предварително монтирана
към работната маса с пети или вградени винтове.
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Curiosity Nano ðàçâîéíà
ïëàòôîðìà îò Microchip

Ðàçáåðåòå êîëêî ëåñíî å
äà ñúçäàäåòå ñðåäà çà ðàçðàáîòêà è äà ïðåíåñåòå èäåÿòà ñè îò êîíöåïöèÿ äî ïðîòîòèï!
Ïåðñîíàëèçèðàíàòà ïëàòôîðìà çà ðàçðàáîòêà íà
Curiosity Nano âêëþ÷âà öåíîâî åôåêòèâíè óñòðîéñòâà
Curiosity Nano è óíèâåðñàëíàòà Curiosity Nano Base çà èçäåëèÿ Click
Boards - Mikroe, êàòî ïî òîçè íà÷èí âè îñèãóðÿâà îòëè÷íà îòïðàâíà
òî÷êà çà ñúçäàâàíå íà èíîâàòèâíè ïðîåêòè.
Ïëàòêèòå Curiosity Nano ðàçïîëàãàò ñ ðàçíîîáðàçèå îò 8-áèòîâè
PIC® è AVR® ìèêðîêîíòðîëåðè (MCU), 16-áèòîâè PIC MCU è 32-áèòîâè
ARM® Cortex® áàçèðàíè íà ÿäðîòî SAM MCU, êîåòî âè ïîçâîëÿâà ëåñíî
äà îöåíÿâàòå ðàçëè÷íè àðõèòåêòóðè çà âàøèÿ äèçàéí. Òå ñúùî òàêà
ïðåäëàãàò ïúëíè âúçìîæíîñòè çà ïðîãðàìèðàíå è îòñòðàíÿâàíå íà
ãðåøêè, êîèòî äà âè ïîäêðåïÿò ïðåç öåëèÿ ïðîöåñ íà ðàçðàáîòêà.
Âñÿêà ïëàòêà Curiosity Nano å ñúâìåñòèìà ñ Curiosity Nano Base çà
Click Boards - Mikroe. Òàçè áàçà âêëþ÷âà öîêúë, êîéòî ïàñâà íà âñè÷êè ïëàòêè Curiosity Nano ïëþñ òðè ãíåçäà mikroBUS è ãíåçäî Xplained
Pro, êîåòî ùå âè ïîçâîëè áåç óñèëèå äà ðàçøèðèòå ïðîåêòà ñè ñúñ
ñåíçîðè, êîìóíèêàöèîííè ìîäóëè è äð.
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

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